
Els rastres dels animals “Hi són!” 
 
Nivells: CI / CM / CS / ESO / BATX (activitat adaptada segons nivell requerit) 
 
Durada: 1 matí 
 
Ràtio: 1 educador /  18 alumnes (adaptable a un grup classe) 
 
Objectius:  

• Incentivar l’interès per a descobrir el medi i tots els elements que en 
formen part. 

• Potenciar la utilització dels sentits com a eina per conèixer el medi. 
• Discernir entre rastres i fenòmens propis de la dinàmica del bosc. 
• Relacionar els rastres amb les espècies animals que els deixen. 
• Descobrir que hi ha molts animals que viuen en aquests espais. 
 

Continguts: 
• Coneixement indirecte dels animals que viuen al bosc a través dels seus 

rastres: petjades, femtes, caus o nius, restes de menjar, pèl, plomes o 
mudes, cant, ... 

 
Protocols: 

• Presentació dels educadors i de l’activitat als mestres i als alumnes. 
• Esmorzar. 
• Fer els grups de treball. 
• Realització de l’activitat. 
• Complimentació de la valoració, el full de registre i entrega de la factura i 

de les normatives l’Àrea d’esplai del Corredor (si s’escau). 
 
Procediments: Introducció a la dificultat d’observar animals, sobretot aquells 
que són d’hàbit nocturn, i possibilitat de conèixer-los a través dels seus rastres. 
Es fa una passejada de caire detectivesc pel bosc a la recerca de caus, 
plomes, femtes i petjades. Explicacions mitjançant jocs didàctics i 
representacions en les quals prenen part els propis alumnes. En petits grups: 
els alumnes s’escampen durant 5 minuts per l’entorn, tot cercant rastres i 
restes. Anotació de les observacions a la llibreta de camp. 
 
Material inventariable: lupes de mà i de captura, càpsules de Petri, tisores,  
material pels jocs, pinces, cutter, llibret amb el dibuix de l’animal, les petjades i 
les femtes.  
 
Material fungible: llapis, llapis de colors, gomes d’esborrar, maquinetes de fer  
punxa, cintes adhesives, guix, retoladors permanents i fulls en blanc. 
 
Material imprès i/o fotocopiat: Notes de camp, full  d’identificació de 
mamífers, clau d’identificació de rastres (pòster i/o joc de cartes), llibreta dels 
“Animals del Corredor”. 


