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Aquest document és una proposta de programa educatiu complementari entorn del projecte 

CONECT-e (Compartint el CONeixement Ecològic Tradicional), liderat per l’Institut de Ciència 

i Tecnologia Ambientals (UAB), juntament amb altres institucions de recerca (Institut Botànic de 

Barcelona; Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario; 

Universitat de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid) i amb la col·laboració de la Red de 
Semillas (http://www.redsemillas.info), el projecte de l’Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB) i la plataforma CONECT-e (www.conecte.es), 

que en deriva. La proposta s’ha dissenyat de forma que pugui ser fàcilment adoptada pels centres 

educatius que imparteixen ensenyaments tècnics relatius al medi natural (formació professional de 

grau mitjà) alhora que complementi i reforci el mateix projecte de ciència ciutadana esmentat. El 

document que presentem ha estat elaborat per professionals vinculats tant amb el món educatiu i 

de la recerca com amb el món de la conservació de l’agrobiodiversitat. A més, inclou materials 

elaborats per diferents persones i organitzacions, els quals son referenciats en cada secció. 

Les activitats que proposa aquest programa educatiu (que han estat provades amb diversos grups 

de diferents escoles, on han donat resultats molt positius) es basen en el currículum de 

l’assignatura “Fonaments Agronòmics”, comuna als mòduls de tècnic en producció agropecuària, 

tècnic en producció agroecològica, tècnic en aprofitament i conservació del medi natural, i tècnic 

en jardineria i floristeria. 

Us convidem a sumar-vos a aquesta iniciativa i contribuir a un projecte de ciència ciutadana 

entorn de la conservació del patrimoni del nostre país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redsemillas.info/
file:///C:/Users/1438295/Dropbox/PhD/Methods/Youth/Materiales%20educativos/Escoles%20agràries/Guia%20educativa/www.conecte.es
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PROJECTE 

La importància del coneixement ecològic tradicional (CET) per a la conservació de la 

biodiversitat i la gestió dels ecosistemes ha despertat l’interès per preservar, mantenir i fomentar 

aquest tipus de coneixements. A Espanya, aquest interès s'ha materialitzat en el desenvolupament 

de l'Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB), 

un instrument públic que aspira a recollir els coneixements ecològics tradicionals, avaluar el seu 

grau de conservació i vulnerabilitat i fer accessible aquest coneixement a gestors, investigadors i la 

ciutadania en general.  

En línia amb aquesta iniciativa, el projecte CONECT-e (finançat pel Ministeri d’Economia i 

Competitivitat), en el qual s’enquadra aquesta guia, proposa desenvolupar i validar una nova 

metodologia -en línia amb el nou enfocament de la ciència ciutadana- que permetria ampliar les 

bases sobre les quals es recull el CET i, simultàniament, apropar-lo a la ciutadania. 

Específicament, l'objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma digital interactiva que 

permeti a qualsevol ciutadà tant contribuir amb el seu CET com accedir a informació 

proporcionada per altres ciutadans. Es pretén comprovar si aquesta plataforma de ciència 

ciutadana (CONECT-e) pot ser una eina útil per a conservar (recopilar i transmetre) el CET. 

Per tal d’accedir al CET, coneixement que normalment es troba en mans d’unes poques persones 

d'edat avançada al món rural, el projecte pretén treballar amb joves que viuen en àrees rurals i, 

més específicament, els que estan cursant mòduls relatius al maneig d’ecosistemes i 

agroecosistemes, així com a grups de ciutadans amb especial interès en la preservació d'aquest 

tipus de coneixement (com per exemple els vinculats a la Red de Semillas), que serviran d’enllaç 

amb els custodis del CET. 

Hem dissenyat aquesta guia educativa, que serà un complement i un mètode de difusió de la 

plataforma CONECT-e, en base a aquests objectius i tractant de cobrir alguns dels continguts dels 

mòduls de formació professional de grau mitjà que s’imparteixen en tot l’estat. És per això que 

aquesta guia inclou continguts relatius a la conservació de la biodiversitat, la seva importància per 

als ecosistemes i la seva classificació; però també inclou i emfatitza els coneixements tradicionals 

relatius a aquesta biodiversitat, que s’intenten classificar al voltant de les fitxes de classificació per 

a la plataforma i l’inventari. 

La investigadora principal d'aquest projecte és l’antropòloga Victoria Reyes-García, professora 

ICREA a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). En el projecte, a més, hi participen altres investigadors en els àmbits de la 

botànica i les ciències socials de la UAB, així com de la Universitat Oberta de Catalunya, la 

Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, l'Institut Botànic de Barcelona i 

l’Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario; formant un 

equip multidisciplinari i amb àmplia experiència investigadora. 

Per a consultar qualsevol dubte sobre aquest projecte, podeu contactar amb Victoria Reyes-García 

o Petra Benyei a l'ICTA, per telèfon  (93 586 8549/93 586 86 49) o per correu electrònic 

(victoria.reyes@uab.cat o petra.benyei@uab.cat). 

 

  

mailto:victoria.reyes@uab.cat
mailto:petra.benyei@uab.cat
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CURRÍCULUM  

El treball relacionat amb el coneixement ecològic tradicional pot enfortir molts dels objectius 

curriculars dels diferents cicles educatius. Aquesta guia educativa en particular està pensada per a 

contribuir als objectius dels ensenyament tècnics relatius al maneig d’ecosistemes i 

agroecosistemes. Més concretament, està dissenyada per als alumnes dels cicles formatius de grau 

mitjà que inclouen l’assignatura de “Fonaments Agronòmics”. 

Per aquest motiu, els continguts d'aquesta guia educativa van lligats als objectius establerts en el 

currículum d’aquesta assignatura, encara que, atesa la naturalesa del projecte CONECT-e, la guia 

educativa es focalitzarà més en l’estudi de l’etnobotànica i la biodiversitat dins dels ecosistemes. 

La guia se centra, doncs, en les unitats formatives UF2: Aigua, Sòl i Fertilització. Ecosistemes i 
UF4: Botànica, en relació a l’objectiu 4 de la UF2 (Reconeix les característiques dels ecosistemes 
de l’entorn més pròxim analitzant-ne les interrelacions biòtiques) i l’objectiu 1 de la UF4 

(Identifica les espècies vegetals seguint criteris taxonòmics). 

Específicament, aquesta guia cobrirà els continguts següents (en vermell): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de reflectir que les activitats proposades estan relacionades amb els elements que formen 

part del currículum, hem elaborat una taula on es veu amb més claredat la relació establerta entre 

les activitats, els temps i materials necessaris,  els continguts de les unitats formatives als quals es 

refereixen, els objectius generals de l’assignatura i els mètodes d’avaluació. 

UF2: Continguts relatius a la identificació de l’entorn més pròxim: 

4.1 Concepte d’ecologia i d’ecosistema. Tipologies d’ecosistemes.  

4.2 Xarxes tròfiques. Productors primaris. 

4.3 Comunitats. Dinàmica de poblacions.  

4.4 Flux energètic.  

4.5 Agricultura, ramaderia i conservació dels ecosistemes. 

4.6 Erosió.  

4.7 Producció ecològica. Influència sobre l’ecosistema 

UF4: Continguts relatius a la identificació d’espècies vegetals: 

1.1 La cèl·lula vegetal. Orgànuls i funcions principals.  

1.2 Els teixits vegetals. Tipus. Funcions.  

1.3 Morfologia i estructura de les plantes. L'arrel. La tija. Les gemmes. Les fulles. La flor. El 

fruit. Les llavors. 

1.4 Processos fisiològics. Funcions de nutrició: fotosíntesi, respiració i altres formes de 

nutrició. Funció reproductiva. Altres funcions. Creixement i desenvolupament dels vegetals.  

1.5 Fenologia.  

1.6 Taxonomia vegetal. Classificació i divisió dels vegetals. Principals famílies 
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Activitat Objectiu 
Materials i 

Temps   
Contingut de UF Objectiu de UF  Avaluació 

Classe teòrica: 

Agrobiodiversitat i 

conservació dels 

ecosistemes 

Reconèixer la importància de 

conservar la biodiversitat en 

l’agricultura i la ramaderia per tal de 

conservar els ecosistemes. 

Aula amb 

projector  

50’ 

UF.2 Ecosistemes. 

4.5 Agricultura, ramaderia i 

conservació dels ecosistemes. 

Reconèixer les característiques 

dels ecosistemes de l’entorn més 

pròxim analitzant-ne les 

interrelacions biòtiques 

- Activitat escrita al final 

de la classe teòrica 

- Participació als debats 

Classe teòrica: 

Producció ecològica i 

agroecologia 

Parlar d'agroecologia i producció 

ecològica i el seu impacte sobre 

l'ecosistema. 

Aula amb 

projector  

50’ 

UF.2 Ecosistemes 

4.7 Producció ecològica. 

Influència sobre l’ecosistema 

Reconèixer les característiques 

dels ecosistemes de l’entorn més 

pròxim analitzant-ne les 

interrelacions biòtiques 

- Activitat escrita al final 

de la classe teòrica 

- Participació als debats 

Classe teòrica: 

El coneixement ecològic 

tradicional (CET)  

Introduir el concepte de 

coneixement ecològic tradicional 

(CET) i la seva importància per a la 

conservació dels ecosistemes. 

Aula amb 

projector  

50’ 

UF.2 Ecosistemes 

4.5 Agricultura, ramaderia i 

conservació dels ecosistemes. 

Reconèixer les característiques 

dels ecosistemes de l’entorn més 

pròxim analitzant-ne les 

interrelacions biòtiques 

- Activitat escrita al final 

de la classe teòrica 

- Participació als debats 

Classe teòrica:  

La classificació 

taxonòmica dels vegetals  

Proporcionar una guia taxonòmica 

per a ajudar a entendre la 

classificació de plantes. 

 

Aula amb 

projector  

50’ 

UF.4 Botànica 

1.6 Taxonomia vegetal. 

Classificació i divisió dels 

vegetals. Principals famílies 

Identificar les espècies vegetals 

seguint criteris taxonòmics 

- Sortida d’identificació 

taxonòmica 

Classe teòrica: 

La fitxa IECTB i la 

plataforma CONECT-e 

Proporcionar informació sobre el 

projecte CONECT-e  i l’elaboració 

de fitxes de classificació del CET 

relatiu a la biodiversitat. 

Aula amb 

projector  

50’ 

Transversal Transversal 

- Activitat de recerca de 

espècies dins de 

l’IECTB. 

Classe pràctica: 

Participem a l’inventari 

Posar en pràctica els continguts de 

la classe teòrica sobre la fitxa 

IECTB i la plataforma CONECT-e. 

 

Aula 

d’ordinadors 

amb internet 

50’ 

Transversal Transversal 

- Elaboració de fitxes 

IECT a la classe 

-Participació amb 

comentaris i preguntes 

Classe pràctica:  

Propietats organolèptiques 

de les races tradicionals de 

planetes cultivades 
 

Compartir i discutir las propietats i 

el coneixement relatiu a les races 

tradicionals que se solen denominar 

varietats tradicionals*. 

Aula gran 

50’ 
Transversal Transversal 

- Elaboració de fitxes 

organolèptiques 

-Participació activa 

* Dins d’aquest programa educatiu es parlarà de varietats tradicionals i races tradicionals per referir-se a races de plantes que es cultiven en un indret determinat fa 30 anys o 

més.
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GUIA EDUCATIVA  

CLASSES TEÒRIQUES 

Part 1. Agrobiodiversitat, producció ecològica i coneixements tradicionals per a la conservació 

dels agroecosistemes. 

Objectius: 

Proporcionar un marc general sobre la importància de conservar la biodiversitat en l’agricultura i 

la ramaderia per tal de preservar la biodiversitat dels ecosistemes. Parlar d'agroecologia i 

producció ecològica i el seu impacte sobre l'ecosistema. Introduir el concepte de coneixement 

ecològic tradicional i la seva importància per a la conservació dels agroecosistemes. 

Continguts: 

1. Agrobiodiversitat i conservació dels ecosistemes 

- Conceptes 

- Biodiversitat i ecosistemes 

- La pèrdua de biodiversitat 

2. Producció ecològica i agroecologia  

- Conceptes 

- Producció ecològica, biodiversitat i conservació dels ecosistemes 

3. El coneixement ecològic tradicional (CET) 

- Conceptes  

- El rol del CET en la gestió dels ecosistemes i la conservació de la biodiversitat 

- Pèrdua i conservació del CET i de l’agrobiodiversitat  

Activitat de coneixements previs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abans i ara: diversitat biocultural i agricultura  

Mira aquestes vídeos i comenta’ls: quines diferències pots trobar entre la manera de fer 

agricultura abans i ara? Quins canvis creus que es van a introduir als anys 1940-60 (època en 

què es van fer els vídeos)? Creus que els vídeos mostren pràctiques tradicionals o modernes? 

Pista: Fixa’t en el nombre de cultius, els tipus de maneig, la diversitat d’activitats i les 

solucions proposades per a les malalties, sequeres, etc.  

Olivares: http://www.cinemascampo.tv/video.php?video=157 

Transformació del camp a Badajoz: http://ruralmedia.eu/2013/09/el-campo-de-badajoz-se-transforma  

Font: Videoteca del MAGRAMA  

 

http://www.cinemascampo.tv/video.php?video=157
http://ruralmedia.eu/2013/09/el-campo-de-badajoz-se-transforma/
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Classe teòrica 1. Agrobiodiversitat i conservació dels ecosistemes  

1. Conceptes 

La paraula biodiversitat significa, textualment, varietat o diversitat de vida, és a dir diversitat 

biològica. L’agrobiodiversitat és la biodiversitat present als agroecosistemes (aquells ecosistemes 

en els quals es duu a terme activitat agrària, como a part d’ells mateixos), incloent la varietat 

d’animals, vegetals i microorganismes, cultivats o no.  

 

Biodiversitat 

Agrobiodiversitat 

-Varietat de cultius i races 

 

-Varietat de bestiar 

 

-Organismes del sòl 

 

-Organismes biocontroladors de malalties 

 

-Diversitat de coneixements i maneigs  
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El Conveni sobre la Diversitat Biològica (1993), presentat a la Cimera de Rio de Janeiro (1992), 

defineix la Biodiversitat com: “la variabilitat d'organismes vius de qualsevol tipus, inclosos, entre 

altres, els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics 

dels quals formen part: comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre espècies i dels 

ecosistemes". 

Així doncs, la diversitat biològica s’entén a quatre nivells fonamentals: 

a) la diversitat dins d’una espècie o diversitat genètica, b) la diversitat entre les espècies o diversitat 

específica/taxonòmica, c) la diversitat de funcions dels organismes dins d’un ecosistema o 

diversitat funcional i d) la diversitat entre els hàbitats i agrupaments d’espècies o diversitat 

ecosistèmica. 

Segons això, a quins dels següents escenaris creus que hi ha una biodiversitat més gran? 

Per què?  

                    

                     

                     

Imatges lliures de drets (CC0) 
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2. Biodiversitat i ecosistemes  

 

La biodiversitat no és la mateixa a qualsevol regió del món ni a qualsevol ecosistema. El clima, les 

característiques biogeogràfiques i els tipus i la intensitat de l’activitat humana dins de l’ecosistema 

(entre molts altres factors) influeixen en la diversitat d’espècies (una major o menor riquesa 

d’espècies) i la seva distribució (quines espècies son més abundants). 

A més, la dinàmica dels ecosistemes depèn de la seva biodiversitat. Quan un ecosistema és ric en 

biodiversitat, es beneficia d’un major nombre d’interaccions entre espècies, cicles de matèria i 

fluxos d’energia. 

A més de funcionar ells mateixos, els ecosistemes forneixen el que els ecòlegs Paul Ehrlich i 

Harold Mooney van anomenar serveis ecosistèmics. El concepte de serveis ecosistèmics fa 

referencia al profit que les persones traiem dels ecosistemes més enllà de la seva funció biològica. 

Es important tenir present que la degradació d’un ecosistema no només significa un empobriment 

paisatgístic o similar, sinó una pèrdua de serveis. Alguns dels serveis ecosistèmics que es deriven 

d’una biodiversitat elevada són: 

Aliments 

Recursos no alimentaris (fusta, pastures, medicaments, fibres, essències, etc.) 

Reserva de diversitat genètica 

Conservació de sòls 

Control de les inundacions 

Reciclatge d'elements nutritius 

Control de plagues i organismes  

Regulació local, regional i global del clima 

Dilució de contaminants i depuració natural 

Marc d'activitats recreatives i educatives 

Laboratori a l'aire lliure per a la investigació científica i tecnològica 

Font de valors estètics i simbòlics 

Hàbitat per a altres espècies 

De les següents imatges, digues quina suggereix una diversitat genètica, quina una diversitat 

específica, quina una diversitat funcional i quina una diversitat ecosistèmica. 

                                  

                                   

Imatges lliures de drets (CC0) 
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3. Pèrdua de biodiversitat 

 

El biòleg E. O. Wilson es refereix a "la pèrdua de diversitat genètica i d’espècies per destrucció 

d’hàbitats naturals" com a una de les majors catàstrofes dels anys vuitanta que, podríem afegir, 

continua i augmenta actualment. 

"El pitjor que pot passar durant els anys 1980 no és que hi hagi un esgotament de l’energia, un 

enfonsament econòmic, una guerra nuclear limitada, o la conquesta per part d’un govern 

totalitari. Encara que aquestes catàstrofes fossin terribles per a tots nosaltres, podrien ser 

reparades en unes poques generacions. L’únic procés que hi ha en marxa els anys 80 i que 

necessitarà milions d’anys per a corregir els seus efectes és la pèrdua de diversitat genètica i 

d’espècies per la destrucció d’hàbitats naturals. Aquesta és la bogeria que als nostres descendents 

se’ls farà difícil de perdonar" (Edward O. Wilson, 1985). 

A més, depenent de l’ecosistema, les amenaces a la biodiversitat i les conseqüències de la seva 

pèrdua varien. 

Activitat d’avaluació 

 

 

A partir de la informació següent, respon a les qüestions que es plantegen al final. 

Característiques de l'espècie: 

Nom científic: Lumbricus terrestris   Nom popular: Cuc de terra  

Es tracta d'un cuc anèl·lid, una espècie de la família dels Lumbricidae. 

Descripció: el cuc de terra és un cuc gran (típicament arriba a fer de 20 a 25 cm de llargada) natiu 

d'Europa, és l'espècie de cuc de terra més comuna a Espanya. Forma canals profunds temporals 

subterranis i va cap a la superfície per alimentar-se. Normalment menja vegetals, però també es pot 

alimentar d'insectes morts i d'excrements. El seu origen se situa fa aproximadament 600 milions d’anys. 

D'origen aquàtic, manté encara característiques pròpies del medi: respiració cutània, dependència de la 

humitat i sistemes de resistència al dessecament. 

Paper en els ecosistemes: constitueixen la  part dominant de la zoomassa del sòl, contribueixen a la 

formació del sòl, participen activament en els cicles del carboni (C) i el nitrogen (N), promouen 

l'activitat microbiana, milloren les propietats físiques i químiques del sòl i són importants en les xarxes 

tròfiques, ja que són la base d'alimentació per a aus i mamífers (guineus, teixons, senglars, etc.). 

Quins problemes pot causar l'extinció d'una espècie com el cuc de terra?  

Quines causes poden desencadenar l'extinció del cuc de terra i quins factors poden afavorir-ne la 

conservació?  

Quins son els beneficis de conservar aquesta espècie? 

Quins d'aquests beneficis que aporta una biodiversitat elevada són importants per als 

agroecosistemes? I per als jardins? I per als ecosistemes forestals? I per a les persones? 

Posa exemples que coneguis. 
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Classe teòrica 2. Producció ecològica i agroecologia  

1. Conceptes 

 

La producció agroalimentària ecològica (PAE) és un sistema d’obtenció de productes agraris i 

alimentaris que posa una cura especial en la utilització de productes i tècniques naturals i 

sostenibles, excloent-ne aquelles que potencialment poden afectar negativament la qualitat del 

producte final o al medi ambient. 

Dins d’aquest sistema, els productes s’obtenen sense pesticides ni adobs de síntesi química, es 

prohibeixen les tècniques d’increment artificial de la producció vegetal i animal (hi estan vedats 

els organismes modificats genèticament i els antibiòtics), es restringeix l’ús d’additius alimentaris i 

l’alimentació del bestiar ha de ser a base de pastura, cereals, farratges i pinsos procedents de 

l’agricultura ecològica. Tot això es controla d’una manera molt exigent, per tal de poder donar 

una certificació que garanteixi la qualitat d’aquests productes. Això se suma als controls que rep la 

producció agroalimentària convencional, regulada principalment pel reglament 834/2007 de la 

Unió Europea. 

L’agroecologia (que originalment va sorgir a Llatinoamèrica, basada en l’estudi de les formes de 

gestió agrària dels indígenes i pagesos locals) va un pas més enllà i aplica els conceptes i principis 

de les relacions ecosistèmiques al disseny i la gestió dels agroecosistemes sostenibles. En una 

explotació agroecològica, no només es produeix de forma ecològica, sense productes químics de 

síntesi,  sinó que també es tenen en compte les relacions biològiques, minerals i d’energia i les 

condicions socioeconòmiques de producció agroalimentària i els circuits que segueix fins que 

arriba al consum.  

Així, l’agroecologia es basa en l’anàlisi de l’agroecosistema i dels seus components físics (diversitat 

genètica i específica així com diversitat mineral dels sòls), estructura (diversitat ecosistèmica) i 

processos dinàmics (diversitat funcional), abans de començar a produir. Això pot servir per a 

emprendre redissenys que incrementin els ingressos a la vegada que s’augmenta la salut de 

l’ecosistema que alberga la producció. En agroecologia els components (sòls, aigua, cultius, 

bestiar, edificis, persones) de l’agroecosistema i les seves funcions i interaccions es consideren 

com fonamentals per a la producció, i s’intenta mantenir-los i reforçar-los per a poder aprofitar 

els serveis que aporten. Per tant, la biodiversitat (com a component fonamental de 

l’agroecosistema) es considera en agroecologia un element imprescindible a conèixer, conservar i 

potenciar des de la perspectiva del disseny de agroecosistemas. 

Totes aquestes pràctiques no són noves, sinó que es basen en maneres de fer i coneixements 

tradicionals, ja que en el passat els elements de maneig artificials eren menys accessibles i hi havia 

altres maneres de gestionar la producció. Ara per ara, aquestes formes alternatives de producció 

es podrien considerar innovadores si es tingués en compte el grau d’extensió de l’ús de pràctiques 

convencionals (no ecològiques ni agroecològiques). 
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2. Producció ecològica, biodiversitat i conservació dels ecosistemes 

 

Com s’ha vist, l’agroecologia considera necessària la biodiversitat per a una producció equilibrada, 

autoregulada i que no necessiti moltes entrades de matèria orgànica o energia. Per tant, 

l’agroecologia tindrà cura de preservar i incrementar la biodiversitat de tots tipus dins de 

l’explotació. 

També la producció ecològica redueix significativament els problemes mediambientals com la 

contaminació de les aigües per nitrats, l’emissió de gasos amb efecte hivernacle i l’erosió del sòl. 

Les pràctiques respectuoses amb el medi ambient poden frenar, indirectament, la pèrdua de la 

biodiversitat i representar un camí cap al desenvolupament sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobreix algunes idees molt esteses i discuteix-les amb els teus companyes:   

1. Produir en agricultura ecològica és més car que en agricultura convencional. 

2. Els productes de l’agricultura convencional son més segurs. 

3. L’agricultura ecològica passa controls molt intensius que encareixen el preu dels productes 

ecològics. 

4. Amb agricultura ecològica/agroecològica no es pot alimentar el món. 

5. L’agricultura convencional no és sostenible i té un impacte mediambiental molt important. 

Dins de la següent llista 1) identifica les pràctiques d’agricultura convencional i 2) de la resta, 

identifica les que són específiques d’un sistema de producció agroecològic.  

- Sembra seguint calendaris lunars. 

- Aplicació de productes fitosanitaris de síntesi. 

- Aplicació d’adobs naturals (fems). 

- Policultiu amb bestiar per a aprofitar les interaccions entre cultius i activitats. 

- Alimentació de bestiar amb farratge ecològic d’importació. 

- Eliminació de les males herbes amb productes químics. 

- Selecció del cultiu en base a la climatologia específica i als ecosistemes del voltant de la finca. 

- Producció en hivernacle. 

- Cultiu d’una mateixa espècie a tota la finca. 

Com afecten totes aquestes pràctiques la pèrdua o la conservació de la biodiversitat?  
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Activitat d’avaluació  
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Llegeix i comenta el següent  text utilitzant els conceptes que s’han treballat sobre l’agricultura 

convencional i el seus efectes sobre la biodiversitat: quin argument presenta? Creus que és 

encertat? Quines crítiques es podrien fer al seu argument? 

“(...) Hay personas que suponen que al evitar el consumo de carne no matan animales. Tengo una 

pésima noticia para ellas: no es cierto. El más despojado plato de arroz o un simple pedazo de pan 

también implica un impacto mortal para muchos animales. Que no lo veamos ni sepamos es otro tema. 

Pero la muerte está presente de un modo inevitable. No existe el desarrollo humano con impacto 

ambiental cero: para que nosotros podamos vivir muchas formas de vida deben morir. Esta afirmación 

es chocante pero es una de las verdades más obvias de la ecología, que es la ciencia que estudia las 

relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente. (...) Visiten un campo ganadero y otro 

agrícola en una misma región y anoten la diversidad de formas de vida que ven en cada uno de ellos. 

Este ejercicio se puede hacer registrando solo la presencia de aves, anfibios, reptiles, peces, 

mamíferos, mariposas, hongos o plantas, o de todos estos grupos (...) El resultado será inequívoco: un 

cultivo (soja, trigo, maíz o arroz, para mencionar los más extendidos) no conviven con mucho más 

que sí mismos. Incluso, sucede esto con la huerta más orgánica del mundo. Las especies animales no 

solo no son bienvenidas sino que en los cultivos no orgánicos (la mayoría) son combatidas con 

biocidas o agrotóxicos (venenos), cuando no, tiros u otras formas de lucha para evitar la presencia de 

predadores que ocasionan daños y pérdidas económicas. (...) Una de las impresiones más 

contundentes fue el contraste entre la abundante vida silvestre de los esteros y arroyos del nordeste 

argentino con las arroceras vecinas. En estas últimas no había lugar para carpinchos, ciervos de los 

pantanos, lobitos de río, boas curiyú, garzas, gallaretas ni patos. Para cultivar arroz se drenan esos 

esteros, arroyos y riachos para que les deriven su agua y muchas veces, terminan secos o muertos, sin 

vida. Como se empobrecen o destruyen esos ambientes naturales muchos animales silvestres 

desamparados buscan refugio o comida en los cultivos que los han reemplazado. Y ahí se desata un 

segundo golpe. Para evitar que las aves o mamíferos coman los granos o brotes se esparcen semillas 

envenenadas o se traen tours de cazadores salvajes a desterrarlos a tiros de plomo (también 

contaminante). (...) Nadie que sepa esto puede decir que por no comer carne y alimentarse con arroz, 

por ejemplo, no se matan animales. Claro, la muerte es distinta porque ocurre más lejos, de un modo 

difícil de ver y variada en su forma (alterando el ambiente, envenenando o disparando balas). Una 

característica fundamental es que no se matan puntualmente los animales domésticos a consumir (para 

los que hay una sensibilidad más desarrollada), sino una enorme cantidad de animales de una gran 

diversidad de especies silvestres: desde invertebrados hasta peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. Estos impactos se tornan “invisibles” a la distancia de una gran ciudad y en consecuencia 

son poco emotivos. Y lo que no emociona no es evocado.  (...)” 

Fragments de l’article “La confusión del veganismo” de Claudio Bertonatti. Article complet: 

http://www.noticiasagropecuarias.com/index.php/77-opinion/5403-la-confusion-del-veganismo

  

http://www.agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/divulgacio-general/
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/divulgacio-general/
http://www.noticiasagropecuarias.com/index.php/77-opinion/5403-la-confusion-del-veganismo
http://www.noticiasagropecuarias.com/index.php/77-opinion/5403-la-confusion-del-veganismo
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Classe teòrica 3. El coneixement ecològic tradicional (CET) 

1. Conceptes 

 

El CET és un cos acumulatiu de coneixement, pràctiques, creences, institucions i cosmovisions 

que ha evolucionat mitjançant processos adaptatius i s’ha passat de generació en generació a través 

de la transmissió cultural. Aquest cos de coneixement conté informació sobre les relacions entre 

els éssers vius (incloent els humans) entre ells i amb el seu medi ambient. 

  

El CET està basat en informació que prové de l’experiència  d’un cert grup cultural 1) acumulada 

de generació en generació, 2) compartida socialment pels membres d’una mateixa generació, i 3) 

compartida a la llar. També ha estat considerat un atribut de societats amb continuïtat històrica en 

la gestió dels recursos naturals locals, societats que es caracteritzen perquè són majoritàriament no 

industrials o tecnològicament poc avançades, moltes d’elles indígenes o rurals. 

El CET contribueix a la millora de la salut humana, proporciona identitat cultural, ajuda a 

gestionar els canvis socioeconòmics en el món rural, s’associa positivament als ingressos de les 

llars, contribueix a la generació i conservació de l’agrobiodiversitat, ajuda al control de plagues, és 

útil en la descontaminació dels sòls, contribueix al manteniment de la coberta forestal i a la gestió 

sostenible dels recursos hídrics i pot ajudar a idear estratègies per a adaptar-se al canvi climàtic. 

Aquests beneficis fan que el CET s’hagi preservat, tot i que amb canvis i actualitzacions, i que 

sigui utilitzat en l’actualitat; el CET, tot i essent tradicional, és molt actual. 

 

2. El rol del CET en la gestió dels ecosistemes i la conservació de la biodiversitat 

 

A part de la biodiversitat (o diversitat biològica) és possible identificar al planeta un altre tipus de 

diversitat, la diversitat cultural (que inclou diversitats genètica, lingüística i cognitiva). S’utilitza el 

concepte de diversitat biocultural per a parlar de la diversitat de la vida en totes les seves 

manifestacions biològiques i culturals, que es relacionen entre sí en sistemes socioecològics 

complexos i adaptatius. El CET pot contribuir a la comprensió, l’estudi i la conservació d’aquesta 

diversitat biocultural, ja que dóna informació de les interaccions entre els elements de la cultura i 

del medi natural. 

Des dels seus inicis, l'espècie humana ha utilitzat i modificat la naturalesa per a satisfer les seves 

necessitats materials i no materials. Alhora, les diferents cultures s'han adaptat al seu medi 

ambient i, conseqüentment, s'han vist influïdes i modelades en un procés adaptatiu. Per tant, el 

complex sistema de diversitat cultural està profundament interrelacionat amb la diversitat 

biològica que es troba a la natura. 

Identifica el coneixement tradicional. Aquestes pràctiques són tradicionals? Es fan ara? Si no 

són tradicionals, com creus que es feia abans per a obtenir els mateixos resultats?  

- Aplicació d’herbicides 

- Rotació de cultius 

- Aplicació d’adobs sintètics 

- Guaret  

- Utilització d’adobs minerals 

- Aplicació de productes fitosanitaris 

- Millora genètica al laboratori 
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Tot i que actualment l'increment exponencial en ritme i escala de les activitats humanes 

constitueix la primera amenaça al medi ambient, l'espècie humana ha estat i continua essent un 

agent potenciador de la biodiversitat. El paper de la humanitat en l'augment de la biodiversitat 

s'evidencia, per exemple, en la creació i el maneig de paisatges i ecosistemes biodiversos, en la 

contribució dels agricultors tradicionals a l'estoc global de races de plantes de cultiu (comunament 

conegudes com varietats tradicionals), o en els comportaments i creences tradicionals que 

contribueixen directament o indirectament a la conservació de la biodiversitat i al maneig 

sostenible d’ecosistemes. Moltes d’aquestes accions estan basades en CET i, per tant, el CET és 

un element clau a conservar si volem mantenir un maneig dels ecosistemes que contribueixi a 

conservar la diversitat biològica.  

 

 
 

3. Pèrdua i conservació del CET i de l’agrobiodiversitat  

 

El CET és essencial no només per a la conservació i el maneig de la biodiversitat i els 

ecosistemes, sinó també per a la provisió de mitjans de vida a les poblacions que hi habiten en 

zones rurals i boscos, especialment dins d’un context de canvi constant.  

 

A pesar de la seva importància i el seu caràcter adaptatiu, aquest coneixement s’està perdent 

ràpidament a causa del canvi de les condicions socioeconòmiques induït pel desenvolupament 

industrial i per la globalització econòmica, de la pèrdua d’autonomia a causa de regulacions molt 

estrictes o de l’exclusió d’aquest coneixement dels currículums escolars. La pèrdua d’aquest 

coneixement és lligada a la pèrdua de biodiversitat, especialment dins dels agroecosistemes. 

L'estandardització agrícola (lligada al desenvolupament industrial de l’agricultura i a certes 

decisions polítiques) ha tingut greus conseqüències ecològiques i culturals en els sistemes agrícoles 

tradicionals. Algunes de les conseqüències ecològiques de l'estandardització agrícola són l'alteració 

de les cadenes tròfiques o la reducció del nombre d'espècies (i, encara més, de races locals) 

cultivades. Algunes de les conseqüències culturals de l’estandardització agrícola són la pèrdua 

d'informació sobre les interaccions entre els cultius i el seu entorn biofísic i cultural o, dit d'una 

altra manera, la pèrdua de coneixements tradicionals.  

A nivell mundial s'ha documentat que el 75% de la diversitat genètica de cultius es va perdre 

durant el segle XX. Per exemple, s'estima que en algunes zones de Mèxic l'ús de llavors locals ha 

estat desplaçat en un 90% per llavors foranes. Durant l'últim segle, als Estats Units es van perdre 

el 80% de les races tradicionals de tomàquets, el 92% de les d'enciams, el 90% de les de blat de 

moro i el 86,2% de les de pomes. Als Països Baixos, a principis dels anys 1990 una sola raça de 

patata ja cobria el 80% de les terres agrícoles del país. Per tant, l'estandardització agrícola ha 

comportat l'erosió de la diversitat biocultural, entesa com la interrelació de la diversitat biològica i 

cultural dins d'un mateix sistema. 

Davant d’aquesta situació, han sorgit iniciatives per a la conservació ex situ i in situ del CET. La 

conservació ex situ es basa en la recollida i l’inventari del CET, mentre que la conservació in situ 

es basa en la transmissió i posada en pràctica d’aquestes coneixements. 

A més, els sistemes agrícoles tradicionals, basats en la diversitat de cultius, l'ús limitat d’entrades 

externes, la gran intensitat de treball manual i l'ús de tecnologies orientades a la conservació dels 

recursos locals i adaptades a les realitats locals, estan sent poc a poc reintroduïts a Europa dins del 

context de l’agroecologia i l’agricultura ecològica. 

Quines de les pràctiques de l’exercici anterior podrien contribuir a la conservació de la 

diversitat biològica? 
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Aquestes iniciatives han de ser enteses dins del marc la Convenció sobre la Diversitat Biològica de 

(1993) on es posa de manifest que “cal documentar tots els usos tradicionals dels recursos en estat 

natural -és urgent- i donar màxima prioritat als que estiguin en retrocés i es puguin perdre".  

 

Activitat d’avaluació 

 

 

 

 

 

A l’Escola Vall Fosca (al Pallars Jussà) es van fer uns tallers d’apadrinament de llavors de races 

locals. El taller va tenir com a objectius despertar l’interès entre els nens i nenes envers les 

varietats locals i la seva conservació. La idea va ser que cada classe triés una varietat local per 

apadrinar i les sembrés en testos. Es va demanar als nens i les nenes que portessin llavors que 

fes més de 30 anys que s’anaven sembrant a casa seva guardant-ne la llavor de forma 

continuada. A més se’ls va donar explicacions sobre la importància de les races (sovint 

popularment denominades varietats) locals i sobre el coneixement associat a elles, amb contes 

i altres activitats. 

 

Què et sembla aquesta iniciativa? Creus que pot contribuir a la conservació del CET? Et 

sembla que es podria aplicar a la teva comarca o al teu poble? Per a conèixer més sobre el 

projecte:  

http://resiliennce.org/Varietats/Bloc/Entradas/2011/2/25_Taller_dapadrinament_de_varietats_

locals_a_lescola_Vall_Fosca.html 

 

 

Quines d’aquestes activitats contribueixen a la conservació/pèrdua del CET?  

- Respecte de les normatives europees de producció agrària  

- Fires de races tradicionals de plantes cultivades i bestiar 

- Establiment d’ àrees de protecció estrictes als boscos de muntanya 

- Activitats intergeneracionals al món rural 

- Programes educatius unificats i estandarditzats 

- Intensificació de la producció agrària per augmentar la competitivitat 

- Contractes amb grans superfícies que demanen uns productes agrícoles estandarditzats 

Quines iniciatives creus que podrien ajudar a conservar el CET relatiu a la biodiversitat 

agrícola i forestal al nostre país/a la teva comarca? 

 

http://resiliennce.org/Varietats/Bloc/Entradas/2011/2/25_Taller_dapadrinament_de_varietats_locals_a_lescola_Vall_Fosca.html
http://resiliennce.org/Varietats/Bloc/Entradas/2011/2/25_Taller_dapadrinament_de_varietats_locals_a_lescola_Vall_Fosca.html
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Part 2. Elaboració de fitxes taxonòmiques i de fitxes de coneixement tradicional 

Objectiu:  

Els objectius principals d’aquesta segona part són dos: 

- Proporcionar una guia taxonòmica per a ajudar a la classificació i la determinació de 

plantes, incloent plantes cultivades o silvestres, plantes hortícoles, medicinals, 

ornamentals, forestals, etc.  

- Proporcionar informació sobre el projecte CONECT-e i l’elaboració de fitxes de 

classificació del coneixement tradicional relatiu a la biodiversitat i la gestió tradicional dels 

ecosistemes. 

 

Contingut: 

1. La classificació taxonòmica dels vegetals  

- Conceptes 

- La determinació i les claus dicotòmiques 

- Les principals famílies botàniques de la Mediterrània 

2. La fitxa IECTB i la plataforma CONECT-e  

- L’IECTB  

- La plataforma CONECT-e 

Activitat de coneixements previs: 

 

 

 

  

Test: Elabora una llista de les plantes que coneixes (silvestres o cultivades, incloses les races 

tradicionals) amb el seu nom vulgar i el científic si el saps. 

Compara els teus resultats amb els dels teus companys.  
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Classe teòrica 1: La classificació taxonòmica dels vegetals  

1. Conceptes 

 

Els humans classifiquem el que ens envolta (ja siguin elements de la natura o d’altres). En aquesta 

tasca ens ajuda la nostra experiència cultural, el llenguatge i l'univers simbòlic en general, que és 

l'instrument a partir del qual ens vinculem amb el món i el percebem, pensem i  recordem. Tot i 

així, és perfectament possible que hi hagi conceptes que no estiguin lexicalitzats (nomenats).  

Per tal de classificar la diversitat que existeix al mon natural podem utilitzar sistemes o criteris 

molt diversos, com ara utilitaristes, basats en similituds en aparença o filogenètics (que 

reflecteixen les relacions històriques i evolutives). Un caràcter comú a tots els sistemes de 

classificació és que tots tenen, en major o menor mesura, una estructura jeràrquica. L'ordenació 

interna està ben definida si es basa en l'existència de grups de diferent categoria (rang o nivell) de 

manera que hi ha uns grups més grans que inclouen subgrups  de menor rang. Aquesta estructura 

jeràrquica és el que, en les classificacions científiques, es coneix com a jerarquia taxonòmica. 

La taxonomia és la part de la botànica (ciència que estudia les plantes i la seva biologia) que 

s'ocupa de la classificació de les plantes seguint unes lleis o normes (taxis = ordenació, 

classificació; nomos = llei o norma). Una parcel·la concreta de la taxonomia és la nomenclatura 

taxonòmica que s'ocupa de les normes que regeixen l'aplicació dels noms als grups de les 

diferents categories. 

Seguint aquesta nomenclatura, en taxonomia es distingeixen diferents categories, els rangs més 

importants de les quals són: 

 

La categoria central de la taxonomia biològica és l’espècie, constituïda per individus que 

s’assemblen força entre ells i que poden encreuar-se i donar descendència fèrtil. Per sobre, un 

gènere conté, gairebé sempre, diverses espècies properes, una família diversos gèneres, un ordre 

diverses famílies i així fins al grup anomenat regne. Per dessota l’espècie, les definicions que 

podríem donar per a subespècie o varietat podrien coincidir del tot amb la d’espècie, car els 

individus que conformen les categories infraespecífiques també s’assemblen força entre ells i són 

interfecunds. La diferència és de matís; a més a més els individus de categories per sota de 

l’espècie s’assemblen un xic més entre ells que no pas els que configures l’espècie. Tant és subtil 

la separació entre una categoria i una altra que el que alguns autors consideren espècie és tingut 

per subespècie o per varietat per d’altres (i, finalment, s’acaba imposant el criteri que té més 

adeptes entre els científics que treballen sobre una entitat biològica determinada). Per exemple, el 

pi negre freqüent a l’alta muntanya pirinenca, és tingut per espècie per alguns botànics -que el 

veuen clarament independent de tots els altres pins i que l’anomenen Pinus uncinata- i per 

subespècie per d’altres -que el veuen molt proper a uns altres pins ja prèviament descrits com a 

espècie i l’anomenen Pinus mugo subsp. uncinata-. 
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Figura 1. Ordre pinals amb exemplificacions de les famílies de les pinàcies i les cupressàcies, que hi 

pertanyen, i alguns dels seus gèneres corresponents, Abies i Pinus i Cupressus i Juniperus, respectivament. 

Exemple de la taxonomia de la patata: 

Categoria Exemple 

Regne Plantae 

Divisió Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordre Solanales 

Família Solanaceae 

Gènere Solanum 

Espècie Solanum tuberosum 

Subespècie _ 

Varietat _ 

 

Independentment dels noms populars que puguin existir, cada planta disposa d’una 

nomenclatura científica completa, oficial en el llenguatge tècnic internacional. D’aquesta manera 

es poden establir denominacions inequívoques i estables per a cada tàxon. 
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La nomenclatura dels vegetals es regeix pel codi que fins fa poc s’havia anomenat Codi 

Internacional de Nomenclatura Botànica i que des de la darrera edició es diu Codi Internacional 

de Nomenclatura per a Plantes, Algues i Fongs, i es basa en un sistema binomial establert pel 

botànic suec Karl von Linné, estès sobretot a partir de la seva obra Species Plantarum (1753). Així 

doncs, cada nom d’espècie està format per un nom genèric i un epítet específic (en els dos casos, 

noms llatins o llatinitzats), així com també acompanyat de l’autor que el va descriure, amb el nom 

complet o una abreviatura establerts internacionalment. Els noms dels autors s’usen sobretot en 

contexts formals (treballs científics, per exemple), mentre que en obres divulgatives o docents 

sovint no hi figuren. 

 

 

 

 

 

Algunes vegades l’epítet específic no és escollit a l’atzar i descriu alguna característica de la planta, 

així com l’aranyoner, Prunus spinosa, que és realment espinós, la regalèssia de muntanya, 

Trifolium alpinum, que trobem en l’estatge alpí, o la tarongina, Melissa officinalis, que denota un 

ús medicinal. 

Altres vegades el nom popular també descriu característiques de la planta o fins i tot va 

estretament lligat al nom científic i això ens pot ser útil a l’hora de recordar-lo.  

   

Els noms populars també formen part del coneixement tradicional, ja què en molts casos una 

planta rep nom diferents en zones diferents, i això forma part de la riquesa lingüística del nostre 

territori. Als territoris de llengua catalana, fins avui, s’han recollit més de 35.000 noms catalans de 

plantes, corresponents a 8.400 noms científics, que signifiquen més de 6.000 tàxons; això suposa 

una mitjana d’uns quatre noms populars per espècie.  

Exemple de nom d’espècie (el de la patatera): 

Solanum tuberosum L. 

Nom genèric       Epítet específic       Autor 

Solanum                tuberosum                  L. 
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2. La determinació i les claus dicotòmiques 

 

Per tal de poder identificar les espècies al camp, utilitzem un seguit de claus dicotòmiques que 

ens ajuden a arribar a determinar qualsevol planta gràcies a les seves característiques. Seguint 

l’exemple de l’ordre de les pinals, vegem, doncs, una clau taxonòmica de la família de les 

pinàcies: 

PINÀCIES 

+++ Fulles isolades i esparses, linears 

++ Fulles planes, disposades en dos rengles oposats; pinyes erectes que es desfan en 

madurar                              Abies 

Abies alba Mill.; avet – Arbre de branques verticil·lades i capçalada cònica; fulles emarginades a 

l’àpex, d’un verd fosc a la cara superior i amb dues bandes blanquinoses al revers; pinyes de 10-

15 x 3-4 cm; granes alades. MP p. 20-50 m. IV-V. Hàbitat: estatge montà i subalpí. 1000-2100 m. 

++ Fulles tetràgones, disposades a tot el volt de la tija; pinyes pèndules, amb les esquames 

persistents                        Picea 

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies; pícea – Branquillons pènduls; fulles agudes, d’un verd fosc; 

pinyes de 10-18 x 3-4 cm. MP p. 20-50 m. IV-V. Hàbitat: estatge montà (i subalpí). 800-1700 m. 

+++ Fulles disposades de dues en dues (rarament en grups més nombrosos), amb una petita beina 

a la base, aciculars; pinyes amb esquames persistents      Pinus 

++ Fulles de 0.7-1 mm d’amplada i de 3.5-7 cm de llargada, d’un verd groguenc; 

esquames de les pinyes amb escudets molt poc prominents                     Pinus halepensis 

++ Fulles de  més d’1 mm d’amplada (rarament d’1 mm i en aquest cas de més de 8 cm 

de llargada); esquames de les pinyes amb escudets prominents 

+ Fulles de 3-6(8) cm; pinyes de 3-7 cm 

- Fulles d’un verd glauc; pinyes poc asimètriques, agudes; escudets piramidals 

prominents, però no recorbats; escorça rogenca               Pinus sylvestris 

- Fulles d’un verd negrós; pinyes ben asimètriques, obtuses; escudets basals 

d’un dels costats molt prominents i recorbats; escorça grisenca     Pinus mugo 

+ Fulles de (8)10-25 cm; pinyes de 4-20 cm 

- Pinyes amplament ovoides; pinyons grossos (1.5-2 cm), de cloaca molt dura, 

3 vegades més llargs que l’ala; arbre de capçada corimbiforme      Pinus pinea 

- Pinyes oblongo-còniques, subagudes; pinyons més petits (< 1 cm), de cloaca 

poc dura, 3-5 vegades més curts que l’ala; arbre de forma cònica o irregular 

o Pinyes de 4-6(8) cm, patents; gemmes resinoses       Pinus nigra 
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o Pinyes de 8-20 cm, reflexes; gemmes no resinoses       Pinus pinaster 

Pinus halepensis Mill.; pi blanc – Arbre de capçada cònica al principi, però després irregular; 

branques (i tronc jove) d’escorça grisenca; gemmes no resinoses; pinyes molt nombroses, 

pedunculades, reflejes, de 5-12 cm. MP p. 10-20 m. IV-V. Les pinyes maduren a la tardor del 

segon any. Hàbitat: boscs xeròfils clars i brolles. Contrades mediterrànies. 0-1200 m 

Pinus sylvestris L.; pi roig – Arbre ± cònic; fulles erecto-patents; flors masculines de 6-8 mm; 

pinyes pedunculades, mats, reflexes, de 3-6  x 2-3.5 cm. MP p. 10-40 m. V-VI. Les pinyes 

maduren a la tardor del segon any. Hàbitat: estatge montà i contrades mediterrànies plujoses. 

(200)400-1800(2000) m. 

Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin; pi negre – Arbre de 

capçada oblongo-cònica; fulles corbades i densament aproximades; flors masculines de 10-15 

mm; pinyes brillants, patents, quasi sèssils, de 4-7 x 2-3 cm. MP p. 10-25 m. V-VI. Les pinyes 

maduren a la tardor del segon any. Hàbitat: estatge subalpí. (850)1300-2400(2700) m. 

Pinus pinea L.; pi pinyer – Arbre de capçada sovint ampla i ± plana a la part superior; escorça 

gruixuda; fulles de 8-20 cm; gemmes no resinoses; pinyes de 8-15 x 7-10 cm. MP p. 10-30 m. III-

V. Les pinyes maduren a la tardor del tercer any. Hàbitat: brolles, dunes fixades, etc. Contrades 

mediterrànies. 0-1000 m. 

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco; pinassa – Arbre de capçada amplament 

cònica; escorça amb llenques grisenques; fulles de 8-17 cm; escudets en forma de piràmide baixa i 

obtusa. MP p. 20-30 m. III-V. Les pinyes maduren a la tardor del segon any. Hàbitat: estatge 

montà submediterrani. 250-1500(1700) m. 

Pinus pinaster Ait.; pinastre – Arbre de capçada cònica; escorça gruixuda i molt fissurada; pinyes 

subsèssils, rogenques; escudets prominents i agudament carinats. MP p. 20-30 m. IV-V. Les 

pinyes maduren a la tardor del segon any. Hàbitat: brolles i boscs clars. 0-15000 m. 

 

 

3. Les principals famílies botàniques a la Mediterrània 

 

Les famílies botàniques, tot i ser grups molt heterogenis, contemplen unes característiques 

comunes per a tot el grup. Vegem a continuació cinc de les famílies més comunes a la 

Mediterrània i els seus trets distintius.  

Asteràcies (compostes) 

- Primera família amb més nombre d’espècies, cosmopolita, ben representada en zones 

tropicals i subtropicals subàrides (molt a la regió mediterrània) 

- Herbes i arbustos, sovint espinosos 

- Fulles esparses amb roseta basal o oposades, simples o compostes 

- Flors petites agrupades en inflorescències denses amb aspecte de flor, anomenades 

capítol 

Surt al camp, identifica i determina una espècie de pi, a partir de la clau taxonòmica que hem vist 

anteriorment. 
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- Generalment distingim entre tres tipus de capítols: capítols amb dos tipus de flors, 

ligulades i tubuloses; capítols solament amb flors ligulades; i capítols solament amb flors 

tubuloses 

- Calze molt modificat, formant una corona de pèls (vilà o papus) o esquames, o nul i 

corol·la de cinc pètals soldats 

- Androceu amb cinc estams soldats per les anteres, soldats a la corol·la i gineceu 

bicarpel·lar amb ovari ínfer 

- Fruit en aqueni 

 

Lamiàcies (labiades) 

- Distribució subcosmopolita, abundant a la regió mediterrània 

- Herbes, mates o arbustos 

- Tiges joves generalment quadrangulars 

- Pèls glandulars pedunculats o sèssils, que contenen olis essencials 

- Fulles de formes molt variables 

- Flors amb simetria zigomorfa, solitàries o en inflorescència axil·lar o terminal  

- Calze amb cinc sèpals soldats i corol·la amb cinc pètals soldats (bilabiada) 

- Androceu amb dos o quatre estams lliures i gineceu bicarpel·lar amb ovari súper  

- Fruit en tetranúcula, rarament en drupa 

 

Rosàcies  

- Distribució en zones temperades de l’hemisferi nord 

- Arbres, arbustos i herbes, de vegades amb espines o aculis 

- Flors actinomorfes 

- Generalment pentàmeres, cinc sèpals i cinc pètals 

- Androceu amb un elevat nombre d’estams i gineceu amb nombre i situació dels carpels 

variable 

- Gran varietat de fruits 

 

Brassicàcies (crucíferes) 

- Distribució cosmopolita, principalment en les regions temperades de l’hemisferi nord 

- Herbes i arbusts, sovint pilosos 

- Fulles esparses, simples o compostes. Sovint fulles amb roseta basal 

- Inflorescència, generalment, en forma de raïm  

- Calze de quatre sèpals lliures en dos verticils i corol·la de quatre pètals lliures disposats 

en creu 

- Androceu amb quatre estams llargs i dos curts i gineceu bicarpel·lar amb ovari súper 

- Fruit en síliqua o silícula  

 

Poàcies (gramínies) 

- Distribució cosmopolita 

- Herbes 

- Tija sovint fistulosa, amb nusos i entrenusos marcats 

- Fulles esparses o dístiques, de forma linear o lanceolada i amb els nervis paral·lels 

- Inflorescència en forma d’espigueta, formada per flors petites. Les espiguetes estan 

disposades en inflorescències secundàries (generalment de tipus panícula, raïm o espiga) 
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- Organització de l’espigueta: 1 sol eix amb 2 glumes (bràctees suboposades) i conjunt de 

flors. Cada flor té: lemma o glumel·la inferior (bractèola). A l’axil·la del lemma hi trobem 

la pàlea (glumel·la superior), (1) 2 (3) lodícules; totes aquestes peces són parts del periant 

modificades 

- Androceu, en general, de tres estams lliures i gineceu tricarpel·lar amb ovari súper 

- Fruit en cariòpside 

 

En una mateixa família hi podem trobar herbes, mates, arbustos o arbres, així com també 

diversitat de plantes silvestres o cultivades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat d’avaluació 

 

 

Classifica les següents espècies botàniques segons la família a la qual pertanyen, i indica, a més, 

en cada cas si es tracta d’una espècie silvestre, cultivada o d’ambdues categories. 

 

Alfàbrega (Ocimum basilicum) - Ametller (Prunus dulcis) - Arç blanc (Crataegus monogyna) - 

Blat (Triticum aestivum) - Blat de moro (Zea mays) - Bosses de pastor (Capsella bursa-pastoris) 
- Canya (Arundo donax) - Canyís (Phragmites australis) - Carxofera (Cynara scolymus) - Civada 

(Avena sativa) - Codonyer (Cydonia oblonga) - Colza (Brassica rapa) - Dent de lleó (Taraxacum 
officinale) - Donzell (Artemisia absinthium) - Enciam (Lactuca sativa) - Esbarzer (Rubus 
ulmifolius) - Espígol (Lavandula officinalis) - Farigola (Thymus vulgaris) - Gira-sol (Helianthus 
annuus) - Maduixera (Fragaria vesca) - Mostassa (Sinapis alba) - Ordi (Hordeum vulgare) - 

Orenga (Origanum vulgare) - Panical (Eryngium campestre) - Pomera (Malus domestica) - Rave 

(Raphanus sativus) - Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) - Romaní (Rosmarinus officinalis) - 
Ruca (Eruca vesicaria) - Tarongina (Melissa officinalis) 

 

Asteràcies: 

 

Lamiàcies: 

 

Rosàcies: 

 

Brassicàcies: 

 

Poàcies: 

 

Sortiu al camp i determineu tres plantes del vostre territori. Identifiqueu l’espècie, escriviu el 

seu nom científic i el o els nom(s) popular(s) i busqueu a quina família botànica pertanyen. 
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Classe teòrica 2: La fitxa IECTB i la plataforma CONECT-e  

1. L’IECTB    

 

Com s’ha vist al llarg d’aquesta guia didàctica, la conservació in situ i ex situ del CET és una 

prioritat per a la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat. Dins de les iniciatives de 

conservació ex situ, podem destacar la creació d’inventaris que normalment estan fets per 

científics que revisen la bibliografia etnobotànica que existeix (com és el cas de l’IECTB). Aquesta 

revisió bibliogràfica pren molt temps i a vegades els estudis etnobotànics són escassos, ja que es 

basen en tècniques etnogràfiques (entrevistes i observació participativa) que prenen molt de temps 

i esforç i no es fan amb molta regularitat ni a molts llocs. 

Per a recopilar la informació d’una manera estructurada, l’IECTB es bassa en unes fitxes que 

recullen el CET relatiu a plantes, varietats tradicionals i ecosistemes, i que tenen diferents 

components: 

Fitxa d’espècie (plantes): 

 

Fitxa de varietat tradicional: 

 

1. Noms vulgars 

2. Descripció 

3. Hàbitat, fenologia i corologia

4. Coneixements tradicionals 

5. Referències històriques 

6. Valoració 

7. Observacions 

8. Referències

1.  Nom vulgar 

2.  Àrea geogràfica 

3.  Agroecosistema

4.  Coneixements tradicionals sobre les 

característiques:

4.1 Morfològiques

4.2 Agronòmiques

4.3 Organolèptiques 

5.  Coneixements tradicionals sobre l'ús

6.  Coneixements tradicionals sobre el maneig 

7.  Mostres conservades en bancs de germoplasma 

8.  Valoració 

9.  Observacions 

10. Referències



 

                          

30 GUIA EDUCATIVA CONECT-e 

Fitxa de ecosistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La plataforma CONECT-e 

 

El projecte CONECT-e pretén comprovar una forma innovadora de completar aquest inventari, 

utilitzant una plataforma interactiva (www.conecte.es) que serveix no només per a recollir el CET, 

sinó també per a compartir-lo i transmetre’l, contribuint així a la seva conservació in situ. 

Amb la idea de completar les fitxes de l’IECTB, la plataforma CONECT-e s’ha dissenyat com 

una mena de Viquipèdia: una web que recull micro-contribucions d’usuaris registrats que desprès 

són validades pels editors.   

Com que aquests coneixements normalment es troben en mans de la gent gran al món rural, 

volem involucrar els joves que fan estudis de formació professional agrària (els lectors d’aquest 

text) per tal que ens ajudin aportant els coneixements dels seus avis, oncles, veïns, etc. 

Cada planta, varietat o ecosistema té una fitxa pròpia bassada en la fitxa de l’IECTB, però més 

centrada en recollir la informació local que la informació botànica. Alguns exemples de 

1. Descripció

2. Coneixements tradicionals 

2.1 . Maneig agrícola 

2.2 . Maneig ramader 

2.3 . Maneig forestal 

2.4 . Caça 

2.5 . Pesca 

2.6 . Recol·lecció

2.7 . Gestió de l'aigua 

2.8 . Maneig de recursos geològics 

2.9 . Maneig d'activitats simbòliques o de sociabilitat

3. Referències històriques

4. Valoració

5. Referències bibliogràfiques

Mira la fitxa  IECTB de Rosmarinus officinalis (Materials complementaris). 

Coneixies algun ús d’aquesta planta? Hi trobes alguna altra paraula que no entens? 

Mira l’adreça web següent per a veure més plantes: 

 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-

de-los-conocimientos-tradicionales/iect-caplll-fichas.aspx 

 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/iect-caplll-fichas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/iect-caplll-fichas.aspx
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informacions que recull la plataforma CONECT-e, i que es poden demanar a la gent gran del 

nostre entorn, son: 

* Noms populars de la planta/varietat tradicional 

* Descripcions locals de la planta (com reconèixer-la, on i quan es troba) o de la varietat 

tradicional (cicle de cultiu, gust, textura, olor). 

* Usos tradicionals de la planta o varietat tradicional (com poden ser l’alimentació humana, l’ús 

medicinal o l’ús en indústria i artesania) 

* Maneig tradicional de la planta (recol·lecció, cultiu, comercialització etc.), varietat tradicional 

(sembra, poda, abonat i reg etc.) o ecosistema (maneig agrícola, ramader, forestal etc.) 

A més, també es poden aportar imatges (tant de la planta com del seu ús), localitzacions del usos 

de les plantes o de les varietats tradicionals i documents de referència que complementin la 

informació de la fitxa.  

Per contribuir amb aquesta tasca, només cal: 

1) Anar a la nostra pàgina web www.conecte.es 

2) Registrar-se i acceptar les condicions d’ús 

3) Buscar la fitxa de l’espècie, varietat tradicional o ecosistema del que es té informació 

4) Si existeix, editar-la ampliant la informació 

5) Si no existeix, crear-la! 

Per a més informació sobre com fer tot això també es por consultar la guia d’usuari que està 

disponible a la nostra web. 

Activitat d’avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

Referències 

Pardo de Santayana, M., Morales, R., Aceituno-Mata, L., Molina, M. (editores) (2014). Inventario 
Español de los Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Madrid  

Localitza, dins de l’ IECTB i la plataforma CONECT-e: 

- Alguna de les plantes que has vist a l’activitat d’identificació taxonòmica 

- Tres plantes que s’utilitzen en l’elaboració de begudes alcohòliques 

- Tres plantes amb usos medicinals 

- Tres plantes que s’utilitzen per a l’alimentació del bestiar 

 

http://www.conecte.es/
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CLASSES PRÀCTIQUES 

1. Participem a l’inventari 

Objectiu:  

Proporcionar un espai en el qual els alumnes puguin introduir el coneixement tradicional a la 

plataforma, posant en pràctica els continguts de la classe teòrica sobre la fitxa IECTB i la 

plataforma CONECT-e 

Dinàmica: 

Durant els primers dies de classe teòrica, es dividiran els alumnes de la classe en grups de dues o 

tres persones i se'ls assignarà una espècie per grup. Se'ls haurà demanat que, abans d’aquesta 

classe pràctica, hagin parlat amb gent gran del seu entorn (avis, oncles, veïns...) i hagin trobat 

informació sobre aquesta espècie, sobre alguna varietat tradicional o sobre la gestió dels 

ecosistemes. Durant aquesta classe pràctica, la informació s'inclourà en la plataforma i serà 

discutida per altres membres del grup o companys de classe. 

Materials: 

-  Ordinadors amb accés a internet 

-  Informació de la gent gran 

 

2. Propietats organolèptiques de les races tradicionals de plantes cultivades 

Objectiu:  

Organitzar una sessió de tasts de races tradicionals de plantes cultivades (comunament 

denominades varietats tradicionals), a la qual es pugui invitar els custodis del coneixement 

tradicional que hagi estat incorporat a la plataforma, per a compartir i discutir les seves propietats 

i maneig. 

Dinàmica: 

Els estudiants (organitzats en els grups per espècie vegetal de la pràctica anterior) i els 

organitzadors del programa educatiu hauran de portar mostres d’alguna raça tradicional que hagin 

introduït a la plataforma durant aquella classe pràctica. Se’ls donarà unes fitxes de propietats 

organolèptiques amb puntuacions per tal que les completin amb la informació que obtinguin 

durant els tasts.  

 Materials: 

- Mostres de races tradicionals 

- Fitxes de propietats organolèptiques (materials complementaris) 
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MATERIALS COMPLEMENTARIS  

1. Fitxa IECTB de Rosmarinus officinalis 
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2. Fitxa per a tasts de races tradicionals 

 

TAST DE RACES TRADICIONALS 

 

RAÇA PELA 
FERMESA DE LA 

CARN 
DOLÇOR 

APRECIACIÓ 

GLOBAL 

Nom Fina Mitjana Gruixuda Tova Mitjana Dura Poca Mitjana Alta Puntuació 0 al 10 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 


