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ACTIVITAT A

Siguem 
eficients



EXERCICI A1
El nostre món està basat en la utilització d’energia de 
molts tipus diferents. Escriu diferents exemples de la vida 
quotidiana de cada tipus d’energia.

Encara queda un tipus d’energia molt important:
l’energia elèctrica.

L’energia elèctrica o electricitat ens serveix com 
a forma universal de transport i, a més, es pot 
transformar en totes les energies anteriors.

Energia lumínica

Energia sonora

Energia calorífica

Energia mecànica

Energia química

EXERCICI A2
Actualment l’espècie humana té dos objectius principals per 
lluitar contra el canvi climàtic:
1— Fer un canvi cap a energies netes i locals. Produir 
el 100 % de l’energia que necessitem a partir de fonts 
d’energia renovables i sense emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

2— Reduir la quantitat d’energia necessària gràcies a un ús 
eficient de l’energia. Això inclou…
 A— No malbaratar energia
 B— Millorar la xarxa de transport per evitar pèrdues
 C— Utilitzar electrodomèstics i
  vehicles més eficients

En parelles o grups de tres intenteu construir una definició 
de l’adjectiu EFICIENT i poseu un exemple d’alguna situació, 
persona o objecte eficients:

Definició:

Exemple:

Llegiu les definicions i exemples de tota la classe en veu alta. 
Intenteu recollir el millor de cadascuna de les aportacions per 
tal d’obtenir la definició definitiva de la classe.

Definició DEFINITIVA de EFICIENT:



EXERCICI A3
Ara tu i la resta de la classe proposeu maneres d’estalviar energia 
en el nostre dia a dia. Com a mínim hauríeu de trobar 5 maneres 
de ser més eficients energèticament per a cadascuna de les àrees: 
llar, transport i compres.

Mira el vídeo següent i descobreix altres propostes per 
millorar l’eficiència energètica.
https://youtu.be/YCCde2NVI9I 
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EXERCICI A4
Els aparells (electrodomèstics, vehicles…) que són eficients 
donen el mateix servei (o un servei millor) amb el menor 
consum energètic possible.

A la Unió Europea es pot conèixer l’eficiència dels aparells 
amb l’ETIQUETA ENERGÈTICA. Mira el vídeo següent sobre 
eficiència energètica.

Vídeo amb subtítols en castellà:
https://youtu.be/HqqW9VuhYV0

Vídeo amb subtítols en anglès:
https://youtu.be/rskNipfWHJ8

Investiga a Internet 
quines classes d’etiqueta 
energètica hi ha (abans 
i després del 2010) i 
per a què es fan servir, i 
completa l’esquema que hi 
ha a continuació amb els 
mots que hi falten: 

Escriu els números de 
l’etiqueta als cercles de
la pàgina següent.

Identificador de 
l’electrodomèstic

La classe d’eficiència energètica a 
què pertany l’electrodomèstic

Suma del volum total
per a productes congelats

Suma de volum total no congelat

Emissions acústiques expressades 
en decibels (dB) i classe

Número de la Regulació Europea 
2019/2016

Codi QR
Escala d’eficiència energètica
(A a G)

Consum anual expressat
en kWh per any

Nom comercial o marca
de l’electrodomèstic
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EXERCICI A5
Tot seguit, valorarem el consum energètic de tres tipus de 
bombetes diferents. Cal tenir en compte que hi ha bombetes 
que fan més llum o menys i que la seva intensitat es mesura 
en lúmens (lm). Compararem bombetes de la mateixa 
intensitat de llum però que són més o menys eficients segons 
la potència que gasten en watts (W).
S’han escollit bombetes de rosca que facin la mateixa llum: 
uns 800 lúmens.

Tipus
d’il·luminació
800 lúmens

Incandescent

Baix
consum

Bombeta
de LED

Potència
(W)

60 W

15 W

4 h x 356 dies

4 h x 356 dies

4 h x 356 dies

87.600
Wh/any

87,6
kWh/any

0,15 €

0,15 €

0,15 €

13,14 €

Temps
d’ús

(hores-dies/any)

Energia
(Wh/any)

Energia
(kWh/any)

Preu
del

kWh

Cost 
anual

(€)

Imagina que encenem les bombetes durant 4 h cada dia. 
Esbrina quins càlculs s’han fet en l’exemple de la bombeta 
incandescent i aplica’ls a les altres dues bombetes. Hauràs de 
buscar la potència d’una bombeta de LED de 800 lúmens 
a Internet. Pel que fa al preu del kWh, pots fer servir el 
proposat o buscar el que pagueu a casa teva amb la factura 
de l’electricitat.



Incandescent

Baix consum

LED

dies (en anys:

dies (en anys:

dies (en anys: 

)

)

)

Esbrina l’estalvi energètic i econòmic d’utilitzar una bombeta 
de baix consum o una bombeta LED respecte a una d’incan-
descent.

Estalvi energètic:

Potència bombeta incandescent

Potència bombeta incandescent

Potència bombeta baix consum

Potència bombeta LED

vegades més eficient

vegades més eficient

=

=

Estalvi econòmic:

Cost
anual
bombeta
incandescent

Cost
anual
bombeta
incandescent

Cost
anual
bombeta
baix consum

Cost
anual
bombeta
LED- -

Durada de les bombetes:

Incandescent

Baix consum

LED

hores

hores

hores

Busca informació a Internet sobre la durada de cada tipus de 
bombeta:

Quina vida útil té cadascuna de les bombetes si està encesa  
4 hores al dia? Expressa els resultats en dies i anys.

Una bombeta encesa
durant 4 hores al dia
es fondrà al cap de…

EXERCICI A5



ACTIVITAT B

La gestió 
sostenible 
d’un bosc



Prepareu amb el grup classe 
una sortida a un bosc proper 
al vostre centre educatiu. 
Aquesta activitat la podeu fer 
tota la classe amb el suport 
d’una pantalla i un projector.

EXERCICI B1
Seleccioneu el bosc que visitareu a través de l’eina Visor
de mapes d’hàbitats del grup de recerca Geoveg de
la Universitat de Barcelona.

http://

Entra a
http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php1

Deixeu la capa “Hàbitat CORINE CH50 color”,
que ve donada per defecte, en actiu.2



És recomanable canviar la visió de la capa base a 
“Topogràfic” per localitzar el vostre municipi i el 
vostre centre educatiu.

Podeu fer zoom endavant i endarrere
segons convingui.

3

4

També podeu tornar a canviar la capa base del mapa a 
“Imatges” per veure les masses boscoses, els prats, etc.

Seleccioneu un polígon de vegetació. Se us obrirà una 
finestra d’informació. Fixeu-vos en el codi que surt a 
“Hàbitat 1”.
Els codis dels hàbitats CORINE de boscos sempre 
comencen amb el número 4.

Clica aquí, 
amplia la zona

5
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Podeu intentar valorar tres propostes 
de llocs visitables i acabar triant la que 
més us convingui (la més propera, la 
més tranquil·la, etc.). Per a l’activitat 
és recomanable escollir boscos que 
no siguin de ribera (intenteu evitar les 
salzedes, freixenedes, vernedes i llits i 
marges de rius i altres cursos fluvials).

9Busqueu el codi al PDF que trobaràs a l’enllaç
http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/
Manual_CHC50_v2.pdf  

Descarregueu i/o imprimiu la fitxa i investigueu 
quins són els arbres, arbustos i altres plantes més 
característics de l’hàbitat perquè quan feu la visita els 
pugueu reconèixer fàcilment.
Fixeu-vos en els apartats “Aspecte”, “Ecologia”, “Flora 
principal” i “Usos i problemes de conservació”. 

7

8

Si us ha sortit un bosc mixt, avalueu 
quin arbre és més dominant durant la 
sortida. Durant la sortida de l’activitat 
B3 (apartat D), haureu de fer servir una 
de les 6 fitxes de boscos.

Exemple:
Boscos caducifolis (codi 41x)
Fageda o roureda

Boscos d’aciculifolis (codi 42x)
Pineda de pi blanc
Pineda de pi pinyer
Pineda de pi roig
Pineda de pi negre o avetosa

Boscos esclerofil·les i laurifolis (45x)
Alzinars i suredes

10

http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Manual_CHC50_v2.pdf
http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Manual_CHC50_v2.pdf


Si vols obtenir més informació sobre el tipus de bosc 
que visitareu, mira el vídeo de la sèrie Boscos (aprox. 
25 min) de TV3.
És una bona manera d’informar-se de la fauna i la
flora que hi seran presents, abans de la visita.

Boscos de faig:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/
boscos-de-faig-montseny/video/3899950/ 

Boscos de roure:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/
boscos-de-roure-montsec/video/3991190/ 

Boscos de pi blanc
(també per a boscos de pi pinyer):
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/
boscos-de-pi-blanc-montserrat/video/3899750/  

Boscos de pi roig:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/
boscos-de-pi-roig-cadi/video/3899810/ 

Boscos de pi negre:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/
boscos-de-pi-negre-pallars/video/4024050/ 

11 Boscos d’avet:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-
davets-vall-daran/video/3965970/ 

Boscos d’alzina:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-
dalzina-collserola/video/3899930/ 

Boscos de surera:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-
dalzina-surera-gavarres/video/3899872/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-faig-montseny/video/3899950/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-faig-montseny/video/3899950/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-roure-montsec/video/3991190/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-roure-montsec/video/3991190/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-pi-blanc-montserrat/video/3899750/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-pi-blanc-montserrat/video/3899750/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-pi-roig-cadi/video/3899810/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-pi-roig-cadi/video/3899810/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-pi-negre-pallars/video/4024050/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-de-pi-negre-pallars/video/4024050/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-davets-vall-daran/video/3965970/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-davets-vall-daran/video/3965970/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-dalzina-collserola/video/3899930/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-dalzina-collserola/video/3899930/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-dalzina-surera-gavarres/video/3899872/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/boscos/boscos-dalzina-surera-gavarres/video/3899872/


A—Respon les preguntes següents tenint en compte la 
informació que trobaràs en aquest extracte de la llei de 
prevenció d’incendis forestals.

La llei 5/2003 estableix mesures de prevenció 
d’incendis forestals que afecten urbanitzacions, nuclis 
de població i altres edificacions i instal·lacions de…

A) terrenys agrícoles.
B) terrenys forestals.
C) la franja de 500 m que envolta els terrenys forestals.
D) La B i la C són correctes.

Quantes mesures han de complir aquestes 
urbanitzacions, nuclis de població i altres edificacions 
segons l’article 3?

A) Cap.
B) Dos.
C) Cinc.
D) Sis.

EXERCICI B2
La prevenció
d’incendis forestals

Llei 5/2003, de 22 d’abril, , de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana

Article 1

Objecte de la Llei

L’objecte d’aquesta llei és establir 

mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les urbanitzacions, els 

nuclis de població, les edificacions i 

les instal·lacions situats en terrenys 

forestals o en la franja de cinc-cents 

metres que els envolta.

[…]

Article 3

Obligacions

1. Les urbanitzacions, els nuclis 

de població, les edificacions i les 

instal·lacions a què fa referència 

l’article 1 han de complir les mesures 

de prevenció d’incendis forestals 

següents:

a) Assegurar l’existència d’una franja 

exterior de protecció d’almenys vint-

i-cinc metres d’amplada al voltant, 

lliure de vegetació seca i amb la 

massa arbòria aclarida que compleixi 

les característiques que s’estableixin 

per reglament.

b) Mantenir el terreny de totes les 

parcel·les i zones verdes interiors a la 

franja de protecció en les mateixes 

condicions que s’estableixin per a les 

franges de protecció.

c) Elaborar un pla d’autoprotecció 

contra incendis forestals que s’ha 

d’incorporar al pla d’actuació 

municipal, d’acord amb el Pla de 

protecció civil d’emergències per 

a incendis forestals a Catalunya 

(Infocat), segons el que estableix 

la Llei 4/1997, del 20 de maig, de 

protecció civil de Catalunya.

d) Disposar d’una xarxa d’hidrants 

homologats per a l’extinció 

d’incendis que compleixi les 

característiques establertes per 

decret.

e) Mantenir nets de vegetació seca 

els vials de titularitat privada, tant 

els interns com els d’accés, i les 

cunetes.

2. S’han de regular per reglament la 

retirada i l’eliminació de les restes 

vegetals procedents de la poda i la 

neteja.

[…]



Les urbanitzacions, nuclis de població i altres 
edificacions i instal·lacions han d’assegurar-se de 
tenir…

A) una franja de protecció de 25 m d’amplada com a màxim  
 sense cap tipus de vegetació.
B) una franja de protecció de 25 m d’amplada com a mínim   
 sense cap tipus de vegetació.
C) una franja de protecció de 25 m d’amplada com a màxim  
 sense vegetació seca i amb els arbres aclarits entre ells.
D) una franja de protecció de 25 m d’amplada com a mínim   
 sense vegetació seca i amb els arbres aclarits entre ells.

Els terrenys i zones verdes interiors a les franges de 
protecció…

A) han de mantenir les condicions de gestió que tenen les   
 franges de protecció del seu voltant.
B) no poden tenir cap tipus de vegetació.
C) no cal que tinguin la massa arbòria aclarida.
D) poden contenir vegetació seca.

EXERCICI B2
La prevenció d’incendis forestals

B—Mira el vídeo següent sobre les condicions que han de 
tenir les franges de protecció i les parcel·les i zones verdes 
interiors a aquestes.
Escriu-les a sota:
https://youtu.be/dad-4hYwDyY 



EXERCICI B2
La prevenció d’incendis forestals

Els arbustos s’han d’estassar de manera 
que ocupin el 15 % de la superfície.

Els arbustos s’han d’estassar den manera 
que ocupin el 35 % de la superfície.

Els arbustos han d’estar separats 3 m 
entre ells.

Els arbustos han d’estar separats 5 m 
entre ells.

S’ha d’evitar la continuïtat vertical entre 
arbustos i arbres.

C—Busca a Internet el 
Decret 123/2005, de 
14 de juny, de mesures 
de prevenció dels 
incendis forestals en
les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata 
amb la trama urbana.
Cerca les condicions
que han de tenir
les franges de protecció 
de masses d’arbrat 
adult (amb un pendent 
inferior al 40 %) a
l’annex 2 del Decret.

L’espai mínim entre troncs ha de 
ser de 2 m.

L’espai mínim entre troncs ha de 
ser de 6 m.

S’ha d’evitar la continuïtat 
horitzontal entre capçades.

S’han de podar les branques
baixes un terç d’altura de l’arbre 
(fins a un màxim de 5 m).

S’han de podar totes
les branques de l’arbre
(fins a un màxim de 10 m).

Marca les mesures 
correctes s’hi indiquen: 



D—Busca informació a Internet sobre el mapa de la predicció 
de perill d’incendi forestal i el mapa del Pla ALFA.
Debat amb el grup classe les diferències entre un i l’altre.

Mapa de predicció de perill
d’incendi forestal

Mapa del
Pla ALFA

EXERCICI B2
La prevenció d’incendis forestals

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

No forestal

Perill baix

Perill moderat

Perill alt

Perill molt alt

Perill extrem



E—Preparació prèvia a la sortida
Per preparar la sortida cal que decidiu quants grups fareu 
la prospecció del bosc. Us recomanem que us dividiu en 3 
grups d’entre 5 i 10 persones i així cada grup prospectarà 
100 metres quadrats de bosc.

Cada grup, per fer la prospecció, necessitarà:
2 cordes d’11,30 m de llarg
1 cinta mètrica
1 calculadora

Les taules i gràfics de l’apartat C del quadern de camp 
B3 impresos en paper

La fitxa del bosc que visitareu de l’apartat D del 
quadern de camp B3 impresa en paper

EXERCICI B2
La prevenció d’incendis forestals

La làmina del bosc que visitareu de l’annex
Catàleg de flora característica
impresa en paper

Llapis i goma

Opcionalment:
Mapa de la zona
Brúixola
GPS o mòbil amb geolocalitzador



EXERCICI B3
Quadern de camp
Ara cal que durant la sortida
completis les dades següents:

Bosc visitat:

Data:

Municipi:

Institut:

Coordenades GPS: 

Altitud (mapa):

Tipus de bosc 
(codi i nom):



Respon les preguntes següents:
Des de l’últim punt amb edificacions, es respecta la franja 
de protecció de 25 m d’amplada sense vegetació seca i amb 
la massa arbòria aclarida (arbres separats entre 6 i 8 m)?

Els vorals del camí o la pista forestal per on heu arribat, 
tenen franja de protecció?

En cas que no, per què creus que passa?

Hi ha arbustos, branques caigudes o restes de vegetació 
seca que puguem utilitzar com a biomassa a prop del camí o 
la pista forestal?

EXERCICI B3
A— Prevenció
d’incendis forestals:

Segons el mapa de predicció del perill d’incendis forestals
(http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/
mapaperill/),
el dia de la sortida el perill d’incendis és:

Segons el mapa del Pla ALFA
(http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/
plaalfa/),
el dia de la visita, el Pla ALFA està actiu?

En quin nivell?

Segons la Llei 5/2003, les urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i instal·lacions que
es trobin en terreny forestal o bé l’àrea de 500 m
que els envolta han de tenir franges de protecció
per a incendis forestals. 

Durant la sortida,
fes un recompte del arbres que 

s’haurien de talar per respectar les 
franges de protecció, segons els 

criteris del Decret 123/2005.
Quants arbres (peus) podríeu talar 

per aclarir la massa arbòria?

de peus extrets en les 
franges de protecció

Nº A



EXERCICI B3
B— Identificació dels arbres 
que formen el bosc:

Aproximeu-vos als arbres de l’entorn i mireu com tenen les 
fulles, l’escorça i els fruits. Si us trobeu a l’hivern, potser hi haurà 
arbres que les hauran perdut. Mireu a terra, a prop de l’arbre, per 
identificar-les. Us podeu ajudar del catàleg de flora característica 
que teniu a l’annex o de guies d’identificació d’espècies.

Escriu el nom i dibuixa les fulles (i flors o fruits si n’hi ha) dels 
arbres i arbustos principals que formen el bosc que esteu visitant. 

Nom comú:

Nom científic:

Nom comú:

Nom científic:

Nom comú:

Nom científic:

Nom comú:

Nom científic:

Si heu imprès el quadernet de camp en paper, també hi 
podeu enganxar fulles, flors i fruits amb cinta adhesiva.



EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Per avaluar l’estructura del 
bosc, mesurarem les classes 
diametrals dels arbres 
principals que en formen 
part.

El més recomanable és fer 
tres grups i que cadascun 
s’encarregui d’una àrea d’uns 
100 m2 utilitzant cordes 
d’11,30 m. 

Així doncs, al final de 
la prospecció s’hauran 
mostrejat 300 m2 de bosc.

Cada grup ha de traçar les 
cordes d’11,30 m de manera 
que formin una creu per 
indicar el centre d’un cercle 
imaginari dins del qual 
quedaran uns quants arbres, 
tal com mostra el dibuix

Verifiqueu que amb les cordes d’11,30 m estem mostrejant una 
àrea de 100 m2:

Diàmetre = 11,30 m  Radi =

Àrea del cercle =  · r2 = 
hauria de donar 100 m2 aproximadament.

corda
d’11,30 m

corda
d’11,30 m

Cercle
imaginari
de 100 m2 d’àrea



A cada arbre de dins del cercle imaginari se li ha de 
mesurar el diàmetre a 1,30 m del terra.

Com que no podem fer un forat al tronc, farem servir les 
matemàtiques.

Recorda que el perímetre d’una circumferència és…  

Perímetre= 2 ·  · r

Si el diàmetre és el doble que el radi d’una 
circumferència, per conèixer el diàmetre del tronc només 
cal fer:

 

Us podeu repartir la feina dins del grup i anar canviant 
de tasca (una persona pren la mesura, l’altra calcula el 
diàmetre, l’altra apunta).

Vigileu de no repetir arbres!

EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Diàmetre = 2 · r =
Perímetre

alçada per 
mesurar el 
perímetre 

1,30 m

mesura del 
perímetre



EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Apunta les dades dels arbres de dins el cercle imaginari a
la taula següent. És molt probable que hi hagi menys de
15 arbres dins el cercle.

Arbre (nom de l’espècie)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Perímetre (cm) Diàmetre (cm) perímetre/



EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Un cop tinguis la taula anterior omplerta, comprova a quina classe 
diametral (CD) correspon el diàmetre de cada arbre i apunta 
el nombre de peus corresponent a cada classe diametral a la 
columna de freqüència absoluta. 

Per exemple, si hem trobat un arbre de 8,2 cm de 
diàmetre i un altre de 11,4 cm, s’ha de comptar com 
a classe diametral 10 i posar un 2 a la columna de 
freqüència absoluta.

Diàmetre (cm) Classe diametral
xi

Nombre de peus 
(arbres)

en 100 m2
Freqüència 
absoluta fi

[7,5 - 12,5)

[12,5 - 17,5)

[17,5 - 22,5)

[22,5 - 27,5)

[27,5 - 32,5)

[32,5 - 37,5)

[37,5 - 42,5)

[42,5 - 47,5)

[47,5 - 52,5)

[52,5 - 57,5)

 [57,5 -62,5)

[62,5 - 67,5)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Total del nombre
de peus en 100 m2 N =



Un cop cada grup hagi fet la seva prospecció,
ajunteu-vos el grup classe i ompliu la taula següent
amb el total d’arbres de cada classe diametral a
la columna de freqüència absoluta del grup classe.

Finalment, s’ha de fer el càlcul de peus per hectàrea, 
que és com se solen expressar aquest tipus de dades per 
gestionar masses boscoses. Ho podeu fer per regles de 
tres o amb proporcions.

Recordeu que 1 ha són 10.000 m2.

Si hem trobat 5 peus en 300 m2 prospectats, quants en 
trobarem en 10.000 m2?
Arrodoniu els resultats a unitats.

Regles de tres
5 peus CD 10   300 m2
x peus CD 10  10.000 m2

EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Com a exemple, si el grup 1 ha trobat 2 arbres 
de la classe diametral 10, el grup 2 n’ha 
trobat 3 i el grup 3 no n’ha trobat cap, el 
total del grup classe seria de 5 peus per la 
classe diametral 10.

x = 167 peus=

5 peus CD 10

5 x 10.000

300 m2

x peus CD 10

300

10.000 m2
=

Proporcionalitat

Exemple resolt



EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Diàmetre (cm) Classe diametral
xi

Peus / haNombre de peus (arbres)
en 300 m2

Freqüència absoluta fi grup classe

[7,5 - 12,5)

[12,5 - 17,5)

[17,5 - 22,5)

[22,5 - 27,5)

[27,5 - 32,5)

[32,5 - 37,5)

[37,5 - 42,5)

[42,5 - 47,5)

[47,5 - 52,5)

[52,5 - 57,5)

 [57,5 -62,5)

[62,5 - 67,5)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Nombre de peus
en 300 m2

Nombre de peus
per hectàrea

Total Total



EXERCICI B3
C— Prospecció del bosc

Classes
diametrals

peus/ha

0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Representa els peus / ha als eixos següents.

 Representació gràfica:



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió
de boscos

Segons el calendari de períodes crítics per a la fauna 
(reproducció, alimentació, etc.), quins mesos serien els més 
favorables per extreure fusta del bosc?
Marca’ls al calendari.

Períodes crítics en què els treballs forestals poden afectar els 
diferents grups de fauna.

El bosc visitat es troba a una zona

FAGEDA o ROUREDA
Boscos caducifolis (codi 41x)

extremadament humida

molt humida

seca

humida

àrida

Zona de fagedes

Utilitza la fitxa de 
gestió del tipus de 
bosc a què et trobis.

Boscos caducifolis
(codi 41x)
Fageda o roureda

Boscos d’aciculifolis
(42x)
Pineda de pi blanc
Pineda de pi pinyer
Pineda de pi roig
Pineda de pi negre o 
avetosa

Boscos 
esclerofil·les i 
laurifolis (45x)
Alzinars i suredes

Grups

Amfibis 
i rèptils

Ocupants 
de cavitats

Rapinyaires

Gall fer

Mamífers

 G F M A M J J A S O N D 
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EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Bosc regular: Estructura característica del centre d’Europa, a 
partir d’una gestió basada en tallades completes en cicles de 100 
a 120 anys. Durant aquests anys es fan tres o quatre aclarides 
per treure els arbres que creixen en pitjors condicions. Abans 
de la tallada final, aquest bosc és homogeni, amb arbres grans 
i ben constituïts i un sotabosc net. La regeneració per llavor és 
fonamental en aquest sistema.

Bosc irregular: Selecció de peus, on s’extreuen, d’una banda, 
els arbres que creixen torts o amb dificultats i, de l’altra, els que 
han assolit una mida suficient. La tala es fa cada 15 o 25 anys. El 
resultat de la gestió és una massa d’arbres de diferents grandàries. 
Tot i que presenten una distribució irregular de diàmetres, aquests 
boscos normalment es caracteritzen per una baixa qualitat dels 
tanys, la presència d’individus de més d’un peu i la forma de les 
rabasses.

Bosc poc pertorbat: Grau d’intervenció humana molt baix (pocs 
llocs a Europa). El bosc és heterogeni, amb arbres de diferents 
mides, que normalment es distribueixen en clapes, en mosaic. Hi 
ha una gran quantitat de fusta morta a terra i un sotabosc força 
més ric que en el bosc regular.

Marca la resposta correcta amb una X.

Segons el gràfic que heu confeccionat, l’estructura de la 
fageda s’assembla a…
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300
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10
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30

35

40

45

50

55
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80

30
50
100

50
80

60
30
43

25

15

120
50

170
80
50
60
30
20
20
10

630
peus/ha

690
peus/ha

480
peus/ha

FAGEDA o ROUREDA    Boscos caducifolis (codi 41x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Disposeu-vos tot el grup classe en rotllana. Ara és el 
moment de llegir atentament els consells següents a 
l’hora de gestionar i extreure fusta d’una fageda o una 
roureda.

No es poden 
talar arbres 
vells («avis»), de 
diàmetre més 
gran, amb cavitats 
naturals per als 
ocells. S’han de 
conservar els 
arbres rectes i alts.

No es poden retirar 
tots els arbres 
morts caiguts, ja 
que hi fan vida 
invertebrats i 
micromamífers 
que són l’aliment 
d’animals 
carnívors. També 
donen nutrients als 
nous arbres.

Cal deixar els 
arbres morts drets. 
Són el refugi de 
moltes larves 
d’insectes, que són 
alhora l’aliment 
dels ocells. A part, 
es cobreixen de 
lianes, molses, 
fongs, hepàtiques 
i líquens, que són 
la casa d’altres 
organismes, com 
ara els invertebrats.

Convé afavorir la 
mescla arbrada, 
tant de planifolis 
(roure, faig, cirerer, 
tell, freixe, blada, 
avellaner, boix 
grèvol, etc.) com 
de coníferes (pi 
roig, teix i avet), 
perquè incrementa 
la biodiversitat, 
enriqueix i 
protegeix el sòl i 
protegeix millor 
contra els incendis.

Cal deixar 
arbustos que 
siguin productors 
de llavors i fruits 
carnosos per 
alimentar ocells 
com el tord, la 
griva, el pinsà, o 
micromamífers com 
el talpó o el liró. 

No es poden 
talar arbres amb 
cavitats, ja que 
ocells com el 
mussol pirinenc o 
els ratpenats les 
aprofiten.

Consells per gestionar de manera sostenible i 
respectuosa la biodiversitat

1 2 3 4 5 6

FAGEDA o ROUREDA    Boscos caducifolis (codi 41x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

TOTAL Nombre de peus
extrets Nº B

A continuació, visita amb tot el grup classe les tres seccions 
que heu prospectat i respon les preguntes següents: Podríeu extreure alguna altra espècie arbòria

o arbustiva?
Per què?

Seguint els consells anteriors de conservació de la 
biodiversitat, quants arbres (peus) podríeu extreure 
de les tres seccions que heu estudiat? I en total?

Cercle 1:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 2:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 3:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

FAGEDA o ROUREDA    Boscos caducifolis (codi 41x)



Segons el calendari de períodes crítics per a la fauna 
(reproducció, alimentació, etc.), quins mesos serien els més 
favorables per extreure fusta del bosc?
Marca’ls al calendari.

Períodes crítics en què els treballs forestals poden afectar els 
diferents grups de fauna.

Grups

Fauna 
del sòl

Ocupants 
de cavitats

Amfibis i 
rèptils

Rapinyaires

Mamífers

 G F M A M J J A S O N D 

El bosc visitat es troba a una zona

PINEDA DE PI BLANC
Boscos d’aciculifolis (42x)

extremadament humida

molt humida

seca

humida

àrida

Zona de pi blanc

EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos
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EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Repoblació adulta: El bosc està tancat i els arbres, de mida 
similar tant en diàmetre com en alçària, mantenen una forta 
competència amb els veïns. L’escassa diferenciació entre peus 
dificulta la dinàmica natural de mortalitat i porta cap a una situació  
d’estancament de la massa, amb una pèrdua de creixement.

Bosc obert: És l’estructura característica de moltes zones seques. 
Té una densitat baixa, el bosc no arriba a tancar-se del tot per 
manca d’aigua. Els arbres en general són baixos, amb copes grans 
però amb poques fulles. En anys secs els arbres poden perdre 
part de les fulles. Tot i la presència d’espais per a la regeneració, 
aquesta no és constant ni fàcil a causa de les condicions de gran 
sequera.

Bosc irregular: Aquesta estructura s’obté quan els arbres s’han 
anat incorporant al bosc durant un temps prolongat, de manera 
que tenen mides i edats molt contrastades. Això és possible 
partint d’una àrea oberta, normalment la recolonització de 
conreus abandonats, ja que la regeneració únicament es produeix 
en condicions de molta llum. Per aquest motiu, aquesta estructura 
té dificultats per mantenir-se com a tal, ja que una vegada el bosc 
es tanca no hi ha regeneració. 

Marca la resposta correcta amb una X.

Segons el gràfic que heu confeccionat, l’estructura de la 
pineda de pi blanc s’assembla a…
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52
90

21
45
30
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40
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34
80
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27
3

1.129
peus/ha

229
peus/ha

347
peus/ha

PINEDA DE PI BLANC    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Disposeu-vos tot el grup classe en rotllana. Ara és el 
moment de llegir atentament els consells següents a 
l’hora de gestionar i extreure fusta d’una pineda de pi 
blanc.

Els treballs 
forestals poden 
molestar els 
rapinyaires que 
viuen a prop de 
les pinedes de pi 
blanc (l’esparver, 
el mussol banyut, 
l’àguila marcenca 
o l’astor, que viuen 
als arbres, o l’àguila 
cuabarrada, el 
duc i el falcó, que 
viuen en cingleres). 
S’han d’evitar 
treballs del gener 
a l’agost (època 
reproductiva).

Mescla arbrada. Cal 
afavorir la mescla 
arbrada, sobretot 
de planifolis, 
com ara alzines, 
roures, trèmols o 
pollancres, arbres 
d’elevat interès 
biològic. Cal tractar 
l’arboç com un 
component de 
l’estrat arbori i no 
com un arbust que 
cal estassar.

L’arrossegament 
de troncs, fet que 
pot malmetre la 
capa orgànica 
superficial del sòl i 
la fauna associada. 
Cal mantenir àrees 
sense intervenir.

La major part dels 
mamífers carnívors 
tenen hàbits nocturns, 
fan els caus en àrees 
embardissades, 
torrenteres i àrees 
de difícil accés, i això 
els fa un grup poc 
sensible als treballs 
forestals. S’ha de 
vigilar, però, de no 
intervenir directament 
en la zona del cau 
durant l’època de cria, 
des del gener o febrer 
fins al juny o juliol, 
segons les espècies.

Les actuacions 
al voltant de 
torrents i basses 
poden afectar els 
amfibis, que són 
molt vulnerables 
als atropellaments 
i als productes 
fitosanitaris. Cal 
deixar un perímetre 
de protecció sense 
actuar al voltant 
d’aquests espais. 

És important deixar 
bona part dels arbres 
secs en peu, així com 
abundants troncs 
caiguts, un recurs 
realment escàs als 
alzinars joves o 
en producció. Les 
piles de troncs o 
branques, les parets 
de pedra seca i les 
petites àrees amb 
punts d’aigua, entre 
d’altres, suposen 
un bon refugi per a 
invertebrats, amfibis, 
rèptils i petits 
mamífers.

Consells per gestionar de manera sostenible i 
respectuosa la biodiversitat

1 2 3 4 5 6

PINEDA DE PI BLANC    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

TOTAL Nombre de peus
extrets Nº B

A continuació, visita amb tot el grup classe les tres seccions 
que heu prospectat i respon les preguntes següents: Podríeu extreure alguna altra espècie arbòria

o arbustiva?
Per què?

Seguint els consells anteriors de conservació de la 
biodiversitat, quants arbres (peus) podríeu extreure 
de les tres seccions que heu estudiat? I en total?

Cercle 1:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 2:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 3:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

PINEDA DE PI BLANC Boscos d’aciculifolis (42x)



Segons el calendari de períodes crítics per a la fauna 
(reproducció, alimentació, etc.), quins mesos serien els més 
favorables per extreure fusta del bosc?
Marca’ls al calendari.

Períodes crítics en què els treballs forestals poden afectar els 
diferents grups de fauna.

Grups

Amfibis 
i rèptils

Mamífers

Rapinyaires

Ocupants 
de cavitats

 G F M A M J J A S O N D 

El bosc visitat es troba a una zona

extremadament humida

molt humida

seca

humida

àrida

Zona de pi pinyer

EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

PINEDA DE PI PINYER
Boscos d’aciculifolis (42x)
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EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Bosc regular: Masses d’arbres d’una mateixa edat amb densitats 
baixes. En la majoria dels casos, no tenen material regenerat a 
sota, ja que les plàntules de pi pinyer es desenvolupen millor 
a plena llum que a mitja ombra i suporten molt malament la 
competència dels arbres mare.

Bosc irregular: La condició d’irregularitat estructural únicament 
s’aconsegueix afavorint la coexistència en una mateixa zona de 
bosquets regulars de diferents mides i edats. Cadascun d’aquests 
bosquets té arbres amb poca diferència d’edat i característiques 
de mida i capçada semblants, però es diferencien clarament dels 
bosquets veïns perquè tenen edats diferents.

Marca la resposta correcta amb una X. 

Segons el gràfic que heu confeccionat, l’estructura de la 
pineda de pi pinyer s’assembla a…
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PINEDA DE PI PINYER    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Disposeu-vos tot el grup classe en rotllana. Ara és el 
moment de llegir atentament els consells següents a 
l’hora de gestionar i extreure fusta d’una pineda de pi 
pinyer.

Per a la tortuga 
mediterrània, les 
esclarissades de 
sotabosc fetes amb 
desbrossadores de 
cadenes o martells 
i maquinària pesant 
en pinedes i suredes 
suposen un perill 
de mort directa, 
per esclafament 
de la closca. Cal 
parar atenció en 
aquests hàbitats i 
assegurar-se que no 
hi és present abans 
de treballar amb 
aquestes eines.

Els treballs 
forestals poden 
molestar els 
rapinyaires que 
viuen a prop de 
les pinedes de pi 
blanc (l’esparver, 
el mussol banyut, 
l’àguila marcenca 
o l’astor, que 
viuen als arbres). 
S’han d’evitar 
treballs del gener 
a l’agost (època 
reproductiva).

Els rèptils viuen 
als marges del 
bosc o en boscos 
esclarissats. La tala 
pot afavorir aquest 
grup d’animals 
sempre que quedin 
arbustos vius.

Els treballs forestals a 
final d’hivern (febrer 
i març) afecten els 
nius d’esquirols, que 
ja han començat a 
criar. Pel que fa als 
mamífers carnívors, 
s’ha de vigilar 
de no intervenir 
directament en la 
zona del cau durant 
l’època de cria, des 
del gener o febrer 
fins al juny o juliol, 
segons les espècies.

Les actuacions 
al voltant de 
torrents i basses 
poden afectar els 
amfibis, que són 
molt vulnerables 
als atropellaments 
i als productes 
fitosanitaris. Cal 
deixar un perímetre 
de protecció sense 
actuar al voltant 
d’aquests espais. 

S’ha de fer que les 
estassades per a la 
protecció contra 
incendis siguin 
compatibles amb el 
sotabosc, i respectar 
alguns peus de les 
espècies arbustives 
o reservar fragments 
de vegetació a 
sota dels arbres. 
Convé preservar, 
principalment, les 
espècies productores 
de fruits, que formen 
una part important de 
l’alimentació de molts 
grups d’animals.

Consells per gestionar de manera sostenible i 
respectuosa la biodiversitat

1 2 3 4 5 6

PINEDA DE PI PINYER    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

TOTAL Nombre de peus
extrets Nº B

A continuació, visita amb tot el grup classe les tres seccions 
que heu prospectat i respon les preguntes següents: Podríeu extreure alguna altra espècie arbòria

o arbustiva?
Per què?

Seguint els consells anteriors de conservació de la 
biodiversitat, quants arbres (peus) podríeu extreure 
de les tres seccions que heu estudiat? I en total?

Cercle 1:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 2:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 3:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

PINEDA DE PI PINYER    Boscos d’aciculifolis (42x)



Segons el calendari de períodes crítics per a la fauna 
(reproducció, alimentació, etc.), quins mesos serien els més 
favorables per extreure fusta del bosc?
Marca’ls al calendari.

Períodes crítics en què els treballs forestals poden afectar els 
diferents grups de fauna.

Grups

Fauna 
del sòl

Ocupants 
de cavitats

Amfibis i 
rèptils

Rapinyaires

Mamífers

 G F M A M J J A S O N D 

El bosc visitat es troba a una zona

extremadament humida

molt humida

seca

humida

àrida

Zona de pi roig

EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

PINEDA DE PI ROIG
Boscos d’aciculifolis (42x)
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EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Bosc amb densitat alta: Aquesta estructura s’origina quan 
el bosc ha crescut amb una densitat alta i sense intervenció. El 
resultat després d’uns seixanta anys és un bosc amb arbres que 
tenen troncs rectes i gairebé sense branques, però que són prims i 
amb poca estabilitat.

Bosc amb densitat baixa: Quan la regeneració no ha estat prou 
abundant, els arbres no tenen competència dels veïns quan són 
joves, i poden desenvolupar branques gruixudes. A mesura que 
els arbres es fan grans el bosc s’acaba tancant. Passats seixanta 
anys, el resultat és un bosc amb arbres de capçades voluminoses, 
diàmetres grans i estabilitat alta, però amb moltes branques de 
diàmetre considerable mortes al llarg del tronc.

Bosc amb densitat controlada: El desenvolupament del bosc 
comença amb una regeneració important. Aquesta massa inicia 
un procés d’autopoda, que impedeix el desenvolupament de 
branques gruixudes. Un cop s’han aconseguit els beneficis d’una 
densitat inicial alta en la formació d’un tronc de qualitat, i quan el 
bosc encara és jove, s’inicia una reducció dràstica de la densitat 
per afavorir el creixement de diàmetres dels arbres restants.

Marca la resposta correcta amb una X.

Segons el gràfic que heu confeccionat, l’estructura de la 
pineda de pi roig s’assembla a…
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PINEDA DE PI ROIG    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Disposeu-vos tot el grup classe en rotllana. Ara és el 
moment de llegir atentament els consells següents a 
l’hora de gestionar i extreure fusta d’una pineda de pi 
roig.

Els treballs forestals 
poden molestar 
els rapinyaires que 
viuen a prop de les 
pinedes de pi roig, 
com ara l’esparver, 
l’astor, l’aligot vesper 
i l’aligot comú, que 
viuen als arbres, i 
també l’àliga daurada, 
l’àliga cuabarrada, el 
falcó, el voltor comú, 
l’aufrany i el trencalòs, 
que viuen en cingleres 
properes. Cal reduir els 
treballs forestals del 
gener a l’agost (època 
reproductiva).

Cal fer 
estassades 
selectives i 
preservar els 
caducifolis 
acompanyants 
i les espècies 
productores 
de fruits 
essencials, per 
exemple, per 
al gall fer.

En zones on 
viu el gall fer és 
recomanable 
una gestió 
per bosquets 
d’escassa 
superfície. Les 
zones de cant 
han d’estar 
excloses de la 
gestió.

Les pinedes només 
ofereixen cavitats 
naturals quan són velles, 
a partir dels 120-150 
anys. Es poden reservar 
rodals de pi roig amb 
arbres vells i fusta morta 
abundant. A les pinedes 
gestionades la major 
part de cavitats a l’arbre 
són de picot i esdevenen 
imprescindibles per a la 
cria i el refugi del mussol 
pirinenc i altres ocupants 
de cavitats, com ara els 
ratpenats.

A les pinedes de pi roig 
es localitzen les millors 
poblacions de cérvol i 
cabirol. Els afavoreixen 
els boscos extensos amb 
l’alternança de taques 
madures de bosc amb 
clarianes, on creix l’herba. 
El gat fer es troba sobretot 
als boscos mixtos de pi 
roig. S’ha de vigilar de no 
intervenir directament en la 
zona de cria durant l’època 
reproductora. El zel té lloc 
entre el gener i el febrer, 
i la majoria de parts es 
produeixen a l’abril, si bé de 
vegades tenen lloc a l’agost.

Les actuacions al 
voltant de torrents i 
basses poden afectar 
els amfibis, que són 
molt vulnerables 
als atropellaments 
i als productes 
fitosanitaris. Cal 
deixar un perímetre 
de protecció sense 
actuar al voltant 
d’aquests espais.

Consells per gestionar de manera sostenible i 
respectuosa la biodiversitat

1 2 3 4 5 6

PINEDA DE PI ROIG    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

TOTAL Nombre de peus
extrets Nº B

A continuació, visita amb tot el grup classe les tres seccions 
que heu prospectat i respon les preguntes següents: Podríeu extreure alguna altra espècie arbòria

o arbustiva?
Per què?

Seguint els consells anteriors de conservació de la 
biodiversitat, quants arbres (peus) podríeu extreure 
de les tres seccions que heu estudiat? I en total?

Cercle 1:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 2:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 3:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

PINEDA DE PI ROIG    Boscos d’aciculifolis (42x)



Segons el calendari de períodes crítics per a la fauna 
(reproducció, alimentació, etc.), quins mesos serien els més 
favorables per extreure fusta del bosc?
Marca’ls al calendari.

Períodes crítics en què els treballs forestals poden afectar els 
diferents grups de fauna.

Grups

Fauna 
insectívora

Altres
mamífers

Ocupants 
de cavitats

Rapinyaires

Gall fer

Os bru

 G F M A M J J A S O N D 

El bosc visitat es troba a una zona

extremadament humida

molt humida

seca

humida

àrida

Zona de pi negre o avetosa

EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

PINEDA DE PI NEGRE o AVETOSA
Boscos d’aciculifolis (42x)
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EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Bosc regular de repoblació: Es tracta d’un bosc regular i 
dens que prové d’una repoblació antiga que gairebé no ha patit 
intervencions humanes. Sovint hi ha individus que semblen de 
dos peus, ja que habitualment es plantaven dues plàntules per 
forat. Amb aquesta estructura, el bosc està tancat, al sotabosc 
arriba molt poca llum i això fa que hi hagi una escassa presència 
d’arbustos i herbes. Els arbres són de mida similar.

Bosc irregular ben conservat: Bosc de les zones més 
inaccessibles o amb un alt grau de protecció. Pertany a boscos 
que no han experimentat cap tipus de gestió durant molts anys. 
Presència d’arbres de mides i edats molt diferents. Es poden 
trobar arbres molt grossos i fusta morta en diferents estats de 
descomposició. La coberta del bosc no és gens uniforme i es 
troben clarianes petites i grans com a resultat de la mort d’arbres.

Bosc de recolonització d’antigues pastures: És l’estructura de 
zones que han estat utilitzades com a pastures pels animals domèstics: 
vaques i cavalls. Aquestes zones tenen baixes densitats d’arbres i un alt 
recobriment d’herbes i arbustos, amb una diversitat elevada de plantes 
herbàcies. En general, hi ha molt poca fusta morta a terra. Els arbres 
són de mides molt variades, i tots tenen capçades grosses i branques en 
bona part del tronc, ja que en la majoria dels casos han crescut lliures de 
la competència dels veïns.

Marca la resposta correcta amb una X. 

Segons el gràfic que heu confeccionat, l’estructura de la 
pineda de pi negre o avetosa s’assembla a…
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PINEDA DE PI NEGRE o AVETOSA    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Disposeu-vos tot el grup classe en rotllana. Ara és el 
moment de llegir atentament els consells següents a 
l’hora de gestionar i extreure fusta d’una pineda de pi 
negre o d’una avetosa.

És important 
afavorir el nabiu, 
la boixerola, el 
ginebró, les moixeres 
i altres espècies 
arbustives. Els seus 
fruits són bàsics 
per a l’alimentació 
de rosegadors, 
mustèlids, el gall fer i 
l’os bru.

Els treballs 
forestals en 
àrees de cria 
de rapinyaires 
durant el període 
reproductiu poden 
fer fracassar la 
reproducció d’un 
bon nombre 
d’espècies, com ara 
el mussol pirinenc, 
l’esparver, l’astor o 
l’aligot vesper. Cal 
reduir els treballs 
forestals del gener 
al juliol (època 
reproductiva).

En zones de 
gall fer és 
recomanable 
una gestió 
per bosquets 
d’escassa 
superfície. Les 
zones de cant 
han d’estar 
excloses de la 
gestió.

Els grans herbívors 
prefereixen els boscos 
extensos amb zones 
madures de bosc i 
clarianes que permeten 
el creixement abundant 
de l’herba. Els cabirols 
es mengen els brots 
i borrons dels arbres 
i danyen l’escorça 
amb les banyes. Pel 
que fa als carnívors 
(gat fer, marta…), 
cal no intervenir 
directament en els llocs 
on crien durant l’època 
reproductora.

Les pinedes només 
ofereixen cavitats 
naturals quan són velles, 
a partir dels 120-150 
anys. Es poden reservar 
rodals de pi roig amb 
arbres vells i fusta morta 
abundant. A les pinedes 
gestionades la major 
part de cavitats en arbre 
són de picot i esdevenen 
imprescindibles per 
a la cria i el refugi del 
mussol pirinenc i altres 
ocupants de cavitats, 
com ara els ratpenats.

El mussol 
pirinenc viu 
bé en boscos 
madurs, oberts 
o amb clarianes, 
amb cavitats 
abundants 
(sovint aprofita 
les del picot 
negre) i fusta 
morta, i 
amb escassa 
cobertura 
arbustiva.

Consells per gestionar de manera sostenible i 
respectuosa la biodiversitat

1 2 3 4 5 6

PINEDA DE PI NEGRE o AVETOSA    Boscos d’aciculifolis (42x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

TOTAL Nombre de peus
extrets Nº B

A continuació, visita amb tot el grup classe les tres seccions 
que heu prospectat i respon les preguntes següents: Podríeu extreure alguna altra espècie arbòria

o arbustiva?
Per què?

Seguint els consells anteriors de conservació de la 
biodiversitat, quants arbres (peus) podríeu extreure 
de les tres seccions que heu estudiat? I en total?

Cercle 1:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 2:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 3:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

PINEDA DE PI NEGRE o AVETOSA    Boscos d’aciculifolis (42x)



Segons el calendari de períodes crítics per a la fauna 
(reproducció, alimentació, etc.), quins mesos serien els més 
favorables per extreure fusta del bosc?
Marca’ls al calendari.

Períodes crítics en què els treballs forestals poden afectar els 
diferents grups de fauna.

El bosc visitat es troba a una zona

extremadament humida

molt humida

seca

humida

àrida

Zona d’alzinars i suredes

Grups

Fauna 
del sòl

Ocupants 
de cavitats

Amfibis i 
rèptils

Rapinyaires

Mamífers

 G F M A M J J A S O N D 

EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

ALZINARS i SUREDES
Boscos esclerofil·les i laurifolis (45x)
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EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Bosc menut regular: És l’estructura resultant d’una pertorbació
que ha eliminat tots els peus (incendi intens o una tallada arreu). 
Els rebrots es desenvolupen sense competència de peus adults. 
Les rabasses poden mantenir un nombre elevat de peus. Si 
l’alzinar amb aquesta estructura es torna a tallar arreu, la seva 
resposta és favorable, mentre que pot presentar problemes a la 
tallada de selecció.

Bosc menut irregular: Aquesta estructura s’origina quan l’alzinar 
prové d’una tallada de selecció, en què es deixen peus adults 
per acompanyar la nova rebrotada. L’ombra dels peus deixats en 
el moment de la tallada té un efecte important sobre els nous 
rebrots, i això afavoreix la diferenciació ràpida d’aquests i dona 
lloc a alzines amb un nombre petit de rebrots. Els arbres deixats 
sense tallar solen tenir un sol peu i capçades ben desenvolupades. 

Fustal sobre rebassa: Aquesta estructura està formada per 
individus d’un sol peu o pocs peus per rabassa. El procés de 
selecció dels rebrots de la rabassa fins a arribar a un sol peu pot 
ser intencionat per la gestió o produït de manera natural per la 
competència dins de la rabassa i entre rabasses. 

Marca la resposta correcta amb una X. 

Segons el gràfic que heu confeccionat, l’estructura de 
l’alzinar o sureda s’assembla a…
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ALZINARS i SUREDES    Boscos esclerofil·les i laurifolis (45x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

Disposeu-vos tot el grup classe en rotllana. Ara és el 
moment de llegir atentament els consells següents a 
l’hora de gestionar i extreure fusta d’un alzinar o d’una 
sureda.

Els treballs forestals 
poden molestar 
els rapinyaires que 
viuen a prop dels 
alzinars (l’esparver, 
que viu als arbres, o 
l’àguila cuabarrada, 
el duc i el falcó, que 
viuen en cingleres). 
S’han d’evitar 
treballs del gener 
a l’agost (època 
reproductiva).

Molts ocells 
i ratpenats 
forestals crien 
i es refugien en 
cavitats fetes 
per picots o 
en fissures 
dels arbres, 
especialment 
en arbres de 
diàmetres 
normals de 
més de 30 
cm. El període 
reproductiu (del 
març al juliol) és 
el més crític.

L’arrossegament 
de troncs, fet que 
pot malmetre la 
capa orgànica 
superficial del sòl i 
la fauna associada. 
Cal mantenir àrees 
sense intervenir.

La major part dels 
mamífers carnívors 
tenen hàbits nocturns, 
fan els caus en àrees 
embardissades, 
torrenteres i àrees de 
difícil accés, i això els 
fa un grup poc sensible 
als treballs forestals. 
S’ha de vigilar, però, 
de no intervenir 
directament en la zona 
del cau durant l’època 
de cria, des del gener 
o febrer fins al juny 
o juliol, segons les 
espècies.

Les actuacions 
al voltant de 
torrents i basses 
poden afectar els 
amfibis, que són 
molt vulnerables 
als atropellaments 
i als productes 
fitosanitaris. Cal 
deixar un perímetre 
de protecció sense 
actuar al voltant 
d’aquests espais. 

És important deixar 
bona part dels arbres 
secs en peu, així com 
abundants troncs 
caiguts, un recurs 
realment escàs als 
alzinars joves o 
en producció. Les 
piles de troncs o 
branques, les parets 
de pedra seca i les 
petites àrees amb 
punts d’aigua, entre 
d’altres, suposen 
un bon refugi per a 
invertebrats, amfibis, 
rèptils i petits 
mamífers.

Consells per gestionar de manera sostenible i 
respectuosa la biodiversitat

1 2 3 4 5 6

ALZINARS i SUREDES    Boscos esclerofil·les i laurifolis (45x)



EXERCICI B3
D— Fitxes de gestió de boscos

TOTAL Nombre de peus
extrets Nº B

A continuació, visita amb tot el grup classe les tres seccions 
que heu prospectat i respon les preguntes següents: Podríeu extreure alguna altra espècie arbòria

o arbustiva?
Per què?

Seguint els consells anteriors de conservació de la 
biodiversitat, quants arbres (peus) podríeu extreure 
de les tres seccions que heu estudiat? I en total?

Cercle 1:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 2:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

Cercle 3:
Nombre de peus extrets:

Espècie/s extreta/es:

ALZINARS i SUREDES    Boscos esclerofil·les i laurifolis (45x)



EXERCICI B4
Conclusió de la
prospecció del bosc visitat, 
debat i reflexió sobre
la gestió forestal

A— La suma total de peus 
(arbres) que trauríeu del 
bosc visitat és…

+ =
Nº A Nº B

peus extrets per 
evitar incendis 
forestals
(exercici B3, 
apartat A, 
pàgina 41)

peus extrets als 
tres cercles
(exercici B3, 
apartat D, 
pàgines 65, 73, 
81, 89 i 97)

total de peus 
extrets

Utilitza el valor anterior per reflexionar sobre la gestió 
forestal sostenible i adaptativa:
— Es gestiona de la mateixa manera l’interior d’un bosc que una
 franja de protecció?
— Potser en les franges s’han d’extreure arbres grans
 per evitar continuïtat de les capçades i a l’interior
 només cal treure els arbres petits.
— Si extraiem els arbres petits facilitem que els grans
 puguin tenir més disponibilitat hídrica i menys competència 
 pels nutrients en el futur i que també arribi
 més llum al sotabosc.
— Aquests arbres petits són perfectes per obtenir biomassa.
— Cada espècie difereix en qualitat de l’estella
 ( ja sigui pel contingut d’humitat, pel poder calorífic
 que té la fusta un cop seca, etc.).
— Cal marcar els arbres grans que siguin un recurs positiu
 per al manteniment i la millora de la biodiversitat
 (caus, nius, refugis…).
— Una referència molt genèrica de gestió consisteix
 a treure un terç dels arbres del bosc (els de diàmetres més
 petits).
— Coinicideix amb els vostres càlculs?
 Podeu saber-ho utilitzant el nombre de peus extrets
 (Nº B) i el nombre total de peus que vau mostrejar els
 tres grups.

Nº C



EXERCICI B4
B— A banda dels arbres que 
heu calculat, és possible que 
també poguéssiu extreure 
vegetació arbustiva o 
herbàcia seca del sotabosc.

Relaciona cada producte 
forestal amb el tipus de 
biomassa que podries 
extreure del bosc visitat:

1
Troncs rectes de 
més de 15 cm de 
diàmetre

2
Mates d’arbustos 
o herbes, troncs 
torts o de menys 
de 15 cm de 
diàmetre

Estelles per a 
calderes mitjanes 

o grans

Fusta estructural 
(per a bigues, 
estaques…)

Briquetes per 
a calderes de 
llenya

Llenya 
gruixuda per 
a llars de foc 
o calderes de 
llenya

Pèl·lets per a estufes 
domèstiques

Fusta
serrada

Serradures i 
encenalls

Escriu 1 o 2
segons 
correspongui



EXERCICI B4
C— Organitzeu un debat 
amb el grup classe sobre la 
visió multifuncional de la 
gestió forestal sostenible. 
Recolliu els avantatges de 
gestionar correctament els 
boscos mediterranis en les 
àrees que s’indiquen.

Protecció
de la

biodiversitat

Tractaments 
de millora per a 
l’adaptació del 

bosc al canvi 
climàtic

Gestió
forestal 
sostenible

Producció 
d’energia 

renovable i
verda

Recurs energètic 
de proximitat

Viabilitat
econòmica
de terrenys

forestals

Reducció
del risc

d’incendi
forestal

Lluita
contra

el canvi 
climàtic

Manteniment 
dels recursos 

forestals a llarg 
termini



EXERCICI B4
D— Contesta les preguntes 
següents a partir de 
la informació que et 
proporcionen els mapes i 
gràfics sobre els boscos i les 
espècies forestals vulnerables 
de les comarques gironines 
per a diversos escenaris que 
pot provocar el canvi climàtic.

Mapa del grau de vulnerabilitat dels boscos en diversos escenaris de sequera a les comarques gironines.
Gràfic de la vulnerabilitat de les espècies forestals 
en percentatges en un escenari de sequera severa.

Gràfic de la vulnerabilitat dels boscos de la província de 
Girona en percentatges i per comarques en un escenari 
de sequera greu.

Sequera lleu Sequera greu Sequera severa Sequera greu

Segons els mapes, el bosc que heu visitat es troba en 
situació de vulnerabilitat en cas de sequera lleu? I en cas de 
sequera greu? 

Quina de les comarques de Girona té més superfície de bosc 
vulnerable? 

Quines 3 espècies d’arbre tenen una vulnerabilitat mitjana i 
alta en cas de sequera severa?

Quines propostes de gestió poden afavorir la resistència 
dels boscos enfront del canvi climàtic? 
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ACTIVITAT C

Visita de la caldera 
de biomassa



EXERCICI C1
Llegiu el text següent i responeu les preguntes en 
parelles o grups de tres:

La biomassa és la matèria orgànica procedent de vegetals 
o animals. Podem utilitzar-la en el seu estat natural o 
transformada per un procés industrial i en podem obtenir 
energia. La biomassa, com a font d’energia té molts usos, 
com ara produir calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) per 
dutxar-nos, entre d’altres.

El mercat de la biomassa ha anat evolucionant i actualment 
hi ha tot un conjunt de biocombustibles sòlids elaborats 
i preparats per a ser utilitzats com a combustibles en equips 
generadors de calor. Els principals biocombustibles sòlids 
que podem trobar al mercat per a calderes domèstiques són 
d’origen forestal i es recullen tot seguit:

— Pèl·let de fusta: El pèl·let de fusta és un biocombustible  
 sòlid format per la compactació de subproductes
 provinents de la indústria de la fusta, majoritàriament
 serradures i encenalls. L’homogeneïtat i les
 característiques físiques d’aquest material permeten una
 manipulació i emmagatzematge fàcils, i el fan ideal com a
 combustible per a calderes i estufes de biomassa. El
 mercat del pèl·let de fusta és un mercat emergent a
 Catalunya, encara que fa més de trenta anys que es
 coneix al món. A Europa, se’n va establir una indústria molt
 avançada als països escandinaus, juntament 
 amb Àustria, Suïssa i Alemanya. Les briquetes són un 
 biocombustible semblant al pèl·let però de mida més gran.

— Estella forestal: L’estella forestal prové de la trituració 
 de material llenyós procedent del bosc o bé del 
 subproducte de l’activitat de les serradores i d’altres 
 indústries forestals. La qualitat de l’estella forestal ve 
 determinada principalment per l’espècie, la humitat, la 
 granulometria i la densitat.

— Llenya: La llenya és un combustible poc utilitzat en les 
 calderes de biomassa actuals per la necessitat 
 d’alimentació manual. És una bona opció per als usuaris 
 que tenen fusta a l’abast i alhora espai per a instal·lar un 
 sistema d’emmagatzematge. Hi ha calderes que combinen 
 la possibilitat de treballar tant amb llenya com amb altres 
 biocombustibles com per exemple el pèl·let de fusta.

— Subproductes agroindustrials: Provinents de l’activitat 
 industrial, al mercat actual hi ha una gran varietat de 
 subproductes agrícoles. Els més destacats són el pinyol 
 d’oliva, la closca dels fruits secs i, en l’àmbit més industrial, 
 el granet i la brisa del raïm, el marro del cafè, la palla 
 dels cereals o el canyís.



— L’expressió «països escandinaus» inclou… 

  Alemanya, França i Dinamarca

  Eslovènia, Eslovàquia i Estònia

  Dinamarca, Noruega i Suècia

  Rússia i Ucraïna   
                                

— Cert o fals: existeixen calderes que poden utilitzar més 
 d’un tipus de combustible.

—  Investiga i explica breument què és la brisa del raïm.   
 Mira’n una fotografia. 

EXERCICI C1
— La biomassa que fan servir les calderes i estufes    
 domèstiques és d’origen    
                                

— Les sigles ACS signifiquen:
  
  Agència Catalana de la Salut

  Aigua calenta sanitària

  Aigua de calefacció procedent de sòlids

  Agència de la Calor i la Seguretat

— Principalment existeixen            biocombustibles sòlids
 al mercat que són:



El bescanviador aire-aigua es troba a l’interior de la caldera i no és 
possible veure’l. És la part que s’encarrega de bescanviar la calor de l’aire 
calent de la cambra de combustió a l’aigua del circuit. 
Si la vostra caldera té circuit secundari tindrà un bescanviador de plaques 
aigua-aigua abans d’arribar al col·lector.

Aire
calent

Sortida de fum
a l’exterior

Sortida
d’aigua calenta
de la caldera

Sortida d’aigua
calenta

Entrada
d’aigua de retorn 
(més freda)
a la caldera

EXERCICI C2
Realitzeu la visita a la caldera del vostre centre educatiu.

Radiador
o aerotermos

Entrada
d’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua de retorn
(més freda)

Direcció de l’aigua calenta

Circuit
primari

Circuit
secundari**

Sortida 
d’aigua 
calenta

Sortida d’aigua calenta 
al radiador/aerotermos

Entrada d’aigua de retorn que 
ve del radiador/aerotermos

Aire
calent

Dipòsit
d’aigua

Aigua
de retorn 
(més freda)

Aigua
calenta

Col·loqueu els noms dels elements a l’esquema:
Tauler de control, Ballestes de l’agitador, Dipòsit d’inèrcia,
Combustible, Vis sens fi o cargol sens fi, Calaix de cendres, Sitja,
Cambra de combustió, Alimentador, Bescanviador de plaques aire-aigua*. 

Entrada
d’aigua 

de retorn 
(més 

freda)

Bescanviador 
de plaques

aigua-aigua**

*El bescanviador aire-aigua es troba a l’interior de la caldera i no és 
possible veure’l. És la part que s’encarrega de bescanviar la calor de 
l’aire calent de la cambra de combustió a l’aigua del circuit. 
**Si la vostra caldera no té circuit secundari i es connecta directament 
al col·lector, no tindrà bescanviador de plaques aigua-aigua.



EXERCICI C3
Aconsegueix la informació següent i omple els buits, 
ja sigui a partir de mesures in situ, amb el projecte de 
la caldera que podeu demanar a l’Ajuntament o amb 
l’albarà que té el centre educatiu.

A Capacitat total de la sitja en m3:    
                                

B Si pots mirar a l’interior de la sitja, fixa’t en la quantitat
 d’estella que hi ha i digues si es podrà utilitzar tota o no.
 Per què?

C La capacitat de la sitja se sol multiplicar per un factor 
 de 0,62 per obtenir la capacitat útil (el volum real de 
 combustible que pot utilitzar). Calcula la capacitat útil de
 la caldera del teu centre educatiu.

D Massa de combustible útil (kg):

 Utilitza la taula de densitats i la dada de l’apartat C.    
                                

E Pregunteu a l’Ajuntament o a la persona responsable quin  
 consum anual aproximat té la vostra caldera. Expressa 
 el resultat en tones i en m3. Utilitza les dades de densitat 
 anteriors per passar d’una magnitud a l’altra i recorda
 que 1 tona = 1.000 kg.

Massa

Volum
Densitat =

Massa

Densitat
Volum =

Massa Densitat · Volum=

Tones utilitzades anualment:

Metres cúbics utilitzats anualment:

Biocombustible

Pèl·let > 650

> 650

250

600

350

300-450

Estella*

Pinyol oliva

Closca ametlla

Llenya

Briquetes

Densitat
kg/m3

*Estella forestal (25-30 % humitat en 
base humida)



EXERCICI C3
F Calcula l’energia emmagatzemada de la sitja quan està 
 plena. Per fer-ho, multiplica el poder calorífic (kWh/kg) 
 del teu combustible per la massa de combustible útil que 
 emmagatzema la caldera del teu centre educatiu en kg   
 (apartat D). 
 Aleshores, multiplica el resultat pel rendiment de la
 caldera* i obtindràs el kWh tèrmics que us proporciona   
 quan està plena.

 Ara, calcula l’energia que us proporciona la caldera durant
 l’any. Has d’utilitzar la dada de les tones anuals
 d’estella que es consumeixen (apartat E) i tenir en compte
 que has de passar les unitats a kg.

 Resultat

 *Habitualment les calderes més eficients tenen un    
 rendiment del 85 %.

Combustible

Pèl·lets 18.000

18.000

32.760

41.400

13.000

18.500

17.500

15.300

4,9

5,0

9,1

11,5

3,5

5,2

4,9

4,3

Estelles

Pinyols d’oliva

Closca d’ametlla

Llenya

Carbó

Briquetes

Gasoil C

Poder calorífic
inferior (kJ/kg)

Poder calorífic
inferior (kWh/kg)

G Utilitza la dada següent i els kWh tèrmics calculats de la 
 caldera a l’apartat anterior per saber quants litres 
 de gasoil estalvia el teu centre educatiu al cap de l’any en 
 fer servir una caldera de biomassa en lloc d’una caldera 
 de gasoil, suposant que la caldera de biomassa té el
 mateix rendiment que la de gasoil.

Combustible

Gasoil C 10,28

Poder calorífic inferior 
(kWh/L)

H La combustió de biomassa es considera nul·la pel que fa 
 a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Si haguéssim 
 fet servir gasoil o gas per escalfar-nos durant l’any, quants 
 kg de CO2 hauríem emès a l’atmosfera?
 Esbrina-ho amb les següents dades:

Factor d’emissions de CO2

Factor emissions GASOIL

Factor emissions GAS

0,267 kg CO2/kWh

0,216 kg CO2/kWh

 Resultat

 Resultat



C Multiplica el volum del tronc calculat pel nombre de 
 troncs que extrauríeu del bosc visitat

D A quin volum d’estella equival el volum de tronc massís
 que heu calculat?
 Cal tenir en compte que 1 m3 de tronc massís equival a
 2,5 m3 d’estella (que també conté espais d’aire).

            
 
E Aquest volum d’estella és de fusta verda o seca?
 Què donarà més calor: 1 tona d’estella en verd o
 1 tona d’estella seca?
 Quina tindrà el poder calorífic més elevat?

EXERCICI C4
A Quina quantitat d’estella podríeu fer servir per escalfar-vos 
 amb els arbres que heu comptabilitzat durant la sortida al 
 bosc de l’activitat B (La gestió sostenible d’un bosc)? 

 Esbrina-ho amb l’ajuda de les pistes següents:
 Nombre de peus (arbres) que podríem extreure del bosc 
 visitat (número C de l’apartat A de l’activitat B4):

 

B Per simplificar els càlculs, imaginem que els arbres que 
 extrauríem per convertir-los en estella tinguessin 3 m 
 d’altura i un diàmetre de tronc de 20 cm.

 Calcula el volum d’un tronc de 3 m d’altura i 20 cm de   
 diàmetre segons la fórmula del volum d’un cilindre:

 Recorda que has d’utilitzar les mateixes unitats de
 longitud per calcular el volum (en el sistema internacional
 són els metres).

Àrea de la circumferència

 Resultat

 Resultat

 Resultat

 Resultat

 ResultatVolum cilindre =   · r2 · altura





 

Tu tens
l’energia


