
GUIÓ DE FEINA – PROJECTE “ELS ECOSISTEMES”       Curs 2.011 – 2.012 – 5è B 

                              EL DESERT 

 

 

 Característiques d’aquest ecosistema. 

(Cercau 4 o 5 característiques sobre el paisatge que podem veure al desert, que ens permetin 

saber què és un desert).  

 Quin clima hi ha en aquest ecosistema? 

(Cercau el tipus de clima que hi ha a les zones on trobam un desert i explicau com és aquest 

tipus de clima: temperatures, precipitacions, humitat, vent...) 

 Llocs del món on hi ha aquest ecosistema. 

(Cercau on podem trobar aquest ecosistema, a quins països i continents, explicau-ho i després 

representau-ho en un mapa mut).  

 Flora de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus de vegetació – flora hi ha en aquest ecosistema: quines herbes hi podem 

trobar, quin tipus d’arbusts hi ha i quins arbres hi pot haver).  

 Fauna de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus d’animals – fauna hi ha en aquest ecosistema: quins animals vertebrats hi 

podem trobar, ja siguin aus, peixos, amfibis, rèptils o mamífers, i quin tipus d’animals 

invertebrats hi pot haver).  

 Fer una cadena alimentària.  

(Cercau què és una cadena alimentària, com es fan i després, a partir de tota la informació que 

heu trobat, elaborau una possible cadena alimentària que es dóna en aquest ecosistema, així 

com la relació que hi ha entre aquests éssers).  

 Quins perills { han provocat / poden o podrien provocar } canvis en aquest ecosistema? 

(Cercau informació sobre els possibles perills que hi ha que provoquen canvis en un ecosistema 

com aquest). 

Acompanyau cada apartat amb imatges i si voleu esquemes, per enriquir la vostra recerca. 

 



GUIÓ DE FEINA – PROJECTE “ELS ECOSISTEMES”       Curs 2.011 – 2.012 – 5è B 

                              LA REGIÓ POLAR 

 

 

 Característiques d’aquest ecosistema. 

(Cercau 4 o 5 característiques sobre el paisatge que podem veure a la regió polar, que ens 

permetin saber què és una regió polar).  

 Quin clima hi ha en aquest ecosistema? 

(Cercau el tipus de clima que hi ha a les zones on trobam una regió o zona polar i explicau com 

és aquest tipus de clima: temperatures, precipitacions, humitat, vent...) 

 Llocs del món on hi ha aquest ecosistema. 

(Cercau on podem trobar aquest ecosistema, a quins països i continents, explicau-ho i després 

representau-ho en un mapa mut).  

 Flora de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus de vegetació – flora hi ha en aquest ecosistema: quines herbes hi podem 

trobar, quin tipus d’arbusts hi ha i quins arbres hi pot haver).  

 Fauna de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus d’animals – fauna hi ha en aquest ecosistema: quins animals vertebrats hi 

podem trobar, ja siguin aus, peixos, amfibis, rèptils o mamífers, i quin tipus d’animals 

invertebrats hi pot haver).  

 Fer una cadena alimentària.  

(Cercau què és una cadena alimentària, com es fan i després, a partir de tota la informació que 

heu trobat, elaborau una possible cadena alimentària que es dóna en aquest ecosistema, així 

com la relació que hi ha entre aquests éssers).  

 Quins perills { han provocat / poden o podrien provocar } canvis en aquest ecosistema? 

(Cercau informació sobre els possibles perills que hi ha que provoquen canvis en un ecosistema 

com aquest). 

Acompanyau cada apartat amb imatges i si voleu esquemes, per enriquir la vostra recerca. 

 



GUIÓ DE FEINA – PROJECTE “ELS ECOSISTEMES”       Curs 2.011 – 2.012 – 5è B 

                               EL FONS MARÍ  

 

 

 Característiques d’aquest ecosistema. 

(Cercau 4 o 5 característiques sobre el paisatge que podem veure al fons marí, que ens permetin 

saber què és un fons marí).  

 Quin clima hi ha en aquest ecosistema? 

(Cercau el tipus de clima que hi ha a les zones on trobam un fons marí i explicau com és aquest 

tipus de clima: temperatures, precipitacions, humitat, vent...) 

 Llocs del món on hi ha aquest ecosistema. 

(Cercau on podem trobar aquest ecosistema, a quins països i continents, explicau-ho i després 

representau-ho en un mapa mut).  

 Flora de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus de vegetació – flora hi ha en aquest ecosistema: quines herbes hi podem 

trobar, quin tipus d’arbusts hi ha i quins arbres hi pot haver).  

 Fauna de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus d’animals – fauna hi ha en aquest ecosistema: quins animals vertebrats hi 

podem trobar, ja siguin aus, peixos, amfibis, rèptils o mamífers, i quin tipus d’animals 

invertebrats hi pot haver).  

 Fer una cadena alimentària.  

(Cercau què és una cadena alimentària, com es fan i després, a partir de tota la informació que 

heu trobat, elaborau una possible cadena alimentària que es dóna en aquest ecosistema, així 

com la relació que hi ha entre aquests éssers).  

 Quins perills { han provocat / poden o podrien provocar } canvis en aquest ecosistema? 

(Cercau informació sobre els possibles perills que hi ha que provoquen canvis en un ecosistema 

com aquest). 

Acompanyau cada apartat amb imatges i si voleu esquemes, per enriquir la vostra recerca. 

 



GUIÓ DE FEINA – PROJECTE “ELS ECOSISTEMES”       Curs 2.011 – 2.012 – 5è B 

                               LA SELVA  

 

 

 Característiques d’aquest ecosistema. 

(Cercau 4 o 5 característiques sobre el paisatge que podem veure a la selva, que ens permetin 

saber què és una selva).  

 Quin clima hi ha en aquest ecosistema? 

(Cercau el tipus de clima que hi ha a les zones on trobam una selva i explicau com és aquest 

tipus de clima: temperatures, precipitacions, humitat, vent...) 

 Llocs del món on hi ha aquest ecosistema. 

(Cercau on podem trobar aquest ecosistema, a quins països i continents, explicau-ho i després 

representau-ho en un mapa mut).  

 Flora de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus de vegetació – flora hi ha en aquest ecosistema: quines herbes hi podem 

trobar, quin tipus d’arbusts hi ha i quins arbres hi pot haver).  

 Fauna de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus d’animals – fauna hi ha en aquest ecosistema: quins animals vertebrats hi 

podem trobar, ja siguin aus, peixos, amfibis, rèptils o mamífers, i quin tipus d’animals 

invertebrats hi pot haver).  

 Fer una cadena alimentària.  

(Cercau què és una cadena alimentària, com es fan i després, a partir de tota la informació que 

heu trobat, elaborau una possible cadena alimentària que es dóna en aquest ecosistema, així 

com la relació que hi ha entre aquests éssers).  

 Quins perills { han provocat / poden o podrien provocar } canvis en aquest ecosistema? 

(Cercau informació sobre els possibles perills que hi ha que provoquen canvis en un ecosistema 

com aquest). 

Acompanyau cada apartat amb imatges i si voleu esquemes, per enriquir la vostra recerca. 

 



GUIÓ DE FEINA – PROJECTE “ELS ECOSISTEMES”       Curs 2.011 – 2.012 – 5è B 

                               MENORCA  

 

 

 Característiques d’aquest ecosistema. 

(Cercau 4 o 5 característiques sobre el paisatge que podem veure a Menorca, que ens permetin 

saber quins entorns o tipus de paisatge formen la nostra illa).  

 Quin clima hi ha en aquest ecosistema? 

(Cercau el tipus de clima que hi ha a Menorca i explicau com és aquest tipus de clima: 

temperatures, precipitacions, humitat, vent...) 

 Llocs del món on hi ha aquest ecosistema. 

(Cercau on podem trobar cadascun dels ecosistemes de Menorca, explicau-ho i després 

representau-ho en un mapa de Menorca, indicant els diferents ecosistemes de l’illa).  

 Flora de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus de vegetació – flora hi ha en aquest ecosistema: quines herbes hi podem 

trobar, quin tipus d’arbusts hi ha i quins arbres hi pot haver).  

 Fauna de l’ecosistema. 

(Cercau quin tipus d’animals – fauna hi ha en aquest ecosistema: quins animals vertebrats hi 

podem trobar, ja siguin aus, peixos, amfibis, rèptils o mamífers, i quin tipus d’animals 

invertebrats hi pot haver).  

 Fer una cadena alimentària.  

(Cercau què és una cadena alimentària, com es fan i després, a partir de tota la informació que 

heu trobat, elaborau una possible cadena alimentària que es dóna en aquest ecosistema, així 

com la relació que hi ha entre aquests éssers).  

 Quins perills { han provocat / poden o podrien provocar } canvis en aquest ecosistema? 

(Cercau informació sobre els possibles perills que hi ha que provoquen canvis en un ecosistema 

com aquest). 

Acompanyau cada apartat amb imatges i si voleu esquemes, per enriquir la vostra recerca. 

 


