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Contingut del calaix A 

Material didàctic complementari

• Un globus terraqüi inflable guardat en una bossa vermella
• Cinc lupes guardades en bosses de color verd
• Cinc microscopis guardats en una funda negra
• Un tapet de feltre negre guardat en un tub de plàstic transparent 

Material específic per fer activitats introductòries

• Capsa de plàstic amb cinc jocs de targetes plastificades amb 
els noms dels principals tàxons
• Dins el maletí de plàstic gran:

• Cinc jocs de dues imatges de conquilles
• Vint-i-nou targetes plastificades de diferents colors amb 
conceptes que permeten referir-se a algunes característiques 
dels animals
• Deu imatges plastificades de diferents animals amb els seus 
noms científics i els comuns en cas que en tinguin
• Cinc regles de plàstic, extensibles
• Un paquet de pasta adhesiva (Blu Tack)

Material de recanvi (dins el maletí petit)
• Bosses de plàstic
• Etiquetes blanques
• Gomes elàstiques

Tres quaderns independents
• Guia general
• Guia d’activitats introductòries. Calaix A
• Glossari

Un catàleg: Tràfic il·legal d’animals i plantes 

Un cd-rom
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Conceptes introductoris 

La classificació biològica i la nomenclatura bino-
mial

Per poder estudiar la gran diversitat de sers vius que hi han al 
planeta, els biòlegs en primer lloc han identificat les espècies i 
després han elaborat un sistema per ordenar-les, establint diferents 
grups o categories, segons les similituds i les diferències que hi 
observen. Aquest ordenament és el que se’n diu classificació 
biològica.

Cada categoria establerta, al seu torn, pot estar dividida en altres 
de més petites. Cada nivell representa el que es coneix com a 
tàxon. Establir una estructura de tàxons clara i suficient per acollir 
tota la diversitat biològica és l’objectiu de la taxonomia. Aquest 
sistema d’ordenació, d’índole jeràrquica, es va fer sobre la base 
que va establir el botànic Carl von Linné (1707-1778). Per regla 
general, els tàxons més grans representen les divergències 
evolutives més antigues, i els més petits, les més recents. La 
classificació, doncs, il·lustra l’estudi dels organismes a la llum de 
l’evolució i alhora n’és el resultat.

Hi han diferents classificacions. La més coneguda divideix els sers 
vivents en cinc regnes. Tanmateix, els organismes molt petits 
presenten una diversitat tan gran que aquesta no queda prou ben

representada en els dos primers regnes ara referits: 	

Les moneres (com ara els lactobacils)	
Els protists (com ara les diatomees)	
Els fongs (com ara els bolets)	
Les plantes	
Els animals

Les plantes i els animals són dos regnes que admeten pocs dubtes. 
La zoologia ordena la diversitat del regne animal per poder 
estudiar les espècies amb més facilitat, i així cada espècie rep 
un nom científic. Aquest procediment és regulat per unes normes 
internacionals de nomenclatura. Les denominacions es regeixen 
per les regles del llatí. El resultat final és un quadre de classificació. 
Els zoòlegs segueixen l’anomenat International Code of Zoological 
Nomenclature (ICZN, Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica) 
per designar els animals. Aquest codi estableix uns principis, unes 
normes i unes recomanacions que segueixen tots els científics 
del món quan donen nom a les noves espècies que identifiquen, 
i això ajuda a fer més fluida la comunicació entre els experts 
d’arreu i evita que es produeixin errors d’entesa. 

El sistema de classificació en què es basa la taxonomia consta 
com a mínim de set categories bàsiques, ordenades de més 
incloent a menys incloent: 

Regne, fílum, classe, ordre, família, gènere i espècie

Conceptes i activitats introductoris
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L’espècie és la unitat fonamental (per bé que dins seu es poden 
reconèixer variacions significatives fins al punt d’establir subespè-
cies). En el nivell d’espècie és on operen tots els mecanismes de 
l’evolució. Diferents espècies que s’assemblen molt entre si 
s’agrupen en un gènere. Igualment, els gèneres pròxims es 
reuneixen en famílies, aquestes en ordres, els ordres en classes, 
i aquestes darreres en fílums  (o embrancaments).

Quan saltem a un grup superior, hi observem una quantitat més 
gran d’organismes i una varietat més àmplia de característiques 
comunes.

Cada categoria està definida segons uns criteris de pertinença o 
inclusió, que constitueixen les seves característiques. En ocasions, 
aquestes categories revelen agrupaments interns d’entitat menor 
a la necessària per saltar de tàxon, i aleshores se subdivideixen 
en grups intermedis, com ara subfílum o subclasse, fins a 
subespècie. És el cas, per exemple, del grup que comunament 
anomenem vertebrats. Aquests constitueixen un subfílum, és a 
dir, que, juntament amb altres grups o subfílums, pertanyen a 
un únic fílum anomenat cordats (chordata en llatí).

La identificació de l’espècie pressuposa automàticament que 
l’organisme en qüestió també assumeix totes les característiques 
dels tàxons superiors a la línia de classificació.

Com més avall ens situem en el quadre de classificació (és a dir, 
més a prop de l’espècie), més detallats o específics són els criteris 
distintius de pertinença o inclusió. Aquests criteris comunament 
acceptats constitueixen un bon sistema de reconeixement que, 
com hem dit, facilita la comunicació entre investigadors d’arreu 
del món.

La classificació està en revisió contínua, atès el constant desco-
briment de noves espècies, el coneixement sempre incomplet 
dels mecanismes evolutius, i la progressiva millora dels mitjans 
científics i tecnològics que permeten fer estudis més aprofundits. 
També hi han discussions i discrepàncies que la mateixa ciència, 
amb els seus avenços, provoca i soluciona. Actualment es coneixen 
a la Terra uns 1,4 milions d’espècies de sers vius, però es calcula 
que potser n’hi han més de deu milions.

La identificació d’un organisme determinat implica el reconeixe-
ment de la seva pertinença a una categoria d’espècie i, en 
conseqüència, l’assignació d’un nom científic específic que ha de 
ser únic i exclusiu per a aquesta mena d’organisme. Es tracta de 
batejar tots els individus de la mateixa espècie amb un nom i un 
cognom absolutament propis, és a dir, que només ells poden 
tenir. El nom científic s’escriu sempre utilitzant l’anomenat sistema 
de nomenclatura binomial. Es compon de dues paraules o 
termes: el Gènere (nom, amb la inicial amb majúscula) i l’espècie 
(qualificador, amb la inicial amb minúscula). S’escriuen sempre 
en lletra cursiva i seguint les regles del llatí.

Aquests noms poden ser:

• Descriptius: Spongia officinalis (officinalis vol dir “útil, que fa 
servei”)
• Geogràfics: Trivia mediterranea (mediterranea “del Mediterrani”)
• Commemoratius: Arca noae (amb referència a l’arca de Noè)
• Sense sentit: Meringa hiraka

Els noms sense sentit són poc habituals, i de fet al Museu Ambulant 
probablement no n’hi ha cap. Els noms comuns amb els quals 
designem els animals poden ser un problema per als científics, 
bàsicament per l’ambigüitat a què es presten. El sol fet que 
aquests noms siguin propis de la parla de cada zona geogràfica 
ja presenta dificultats de comunicació. I, per si no n’hi hagués 
prou, en cada llengua pot passar, per exemple, que s’empri un 
mateix nom per designar diferents espècies (polisèmia). O també 
que, a causa de les varietats dialectals, en una llengua determinada 
una mateixa espècie rebi diversos noms (sinonímia). Un altre 
problema és l’absència de noms comuns per a una immensa 
quantitat d’animals, als quals ens referim de vegades massa 
genèricament amb termes com ara “cuca” (per referir-nos a 
qualsevol artròpode terrestre pertanyent als insectes, de sis potes; 
als aràcnids, de vuit potes; o als miriàpodes, de moltes potes), 
“insecte” (per referir-nos a qualsevol cuca de sis potes), “escarabat” 
(per referir-nos a qualsevol dels molts coleòpters) o “insecte 
bastó” (per referir-nos a qualsevol dels molts fasmòpters).

Es fa necessari, doncs, garantir l’existència d’un únic nom biològic 
per a cada espècie viva que asseguri que els científics es refereixen 
al mateix animal quan empren un nom determinat per designar-
lo. No obstant això, no és només als científics a qui afecten
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aquestes qüestions. Qualsevol ciutadà es pot veure beneficiat pel 
fet d’existir aquest acord comú de nomenclatura. El sistema 
intenta garantir l’absència d’ambigüitat, i això pot evitar, per 
exemple, que, tal com diu la dita popular, ens donin gat per 
llebre, cosa que pot passar en diferents contextos o situacions 
de la nostra vida diària, tant si anem a comprar, per exemple, 
peix o marisc a la plaça, com si volem adquirir un animal de 
companyia o una planta, o un souvenir en un país estranger, o 
si cerquem un producte per combatre una plaga del jardí. 

Per controlar, per exemple, el tràfic il·legal1 d’animals i plantes 
(assumpte que ens incumbeix a tots com a ciutadans), és 
imprescindible disposar d’aquests noms científics. El fet de saber 
el nom de l’espècie d’un animal que volem comprar ens ajuda 
molt a no adquirir exemplars d’espècies protegides, ja que el 
nom comú no sol aportar prou informació, especialment si fem 
servir noms molt genèrics, com ara “tortuga” o “lloro”. D’aquesta 
manera, podem evitar cometre actes irresponsables que contri-
bueixin a posar en perill la biodiversitat.

També, quan cerquem informació a internet, l’ús dels noms 
científics ens pot garantir que realment trobem allò que ens 
interessa. No és el mateix cercar dades sobre l’espècie Apis 
melifera (l’abella de la mel) que fer-ho a partir del nom comú i 
genèric “abella”, que inclou una gran quantitat d’espècies diferents. 
A internet, a més, el nom científic ens proporciona l’avantatge 
de poder fer una cerca independent de l’idioma en què està escrit 
el web.

No obstant això, el fet d’haver-hi un sistema de nomenclatura 
no garanteix al cent per cent que no es produiran errors o 
problemes derivats dels noms que, en diferents àmbits, quotidians 
o científics, donem a les espècies.

Els noms comuns són també necessaris, aporten riquesa a la 
llengua i permeten la comunicació entre els no-experts i connectar 
amb els àmbits científics. Els mateixos museus estan “obligats” 
a utilitzar-los.

1. Al calaix A trobareu un exemplar del catàleg Tràfic il·legal d’animals i 
plantes, que podeu llegir i comentar.
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Activitats introductòries 

Per introduir els conceptes que hem assenyalat en aquesta 
introducció, disposeu del material de suport següent:

Material necessari

Cinc jocs de targetes plastificades de grandàries progressivament 
més petites amb els noms dels principals tàxons (dins una 
capsa de plàstic).

Cinc jocs de dues fotografies plastificades: una amb diverses 
conquilles apilades desordenadament en una platja, i una 
altra amb les mateixes conquilles separades per grups (dins 
el maletí gran de plàstic).

Deu fotografies plastificades d’animals que porten escrit el 
seu nom científic (gènere i espècie), i també el comú en cas 
que en tinguin (dins el maletí gran de plàstic).

Desenvolupament de l’activitat

L’objectiu és que els participants entenguin què és la classificació 
animal, quins criteris es fan servir per establir aquesta classificació 
i com s’estructuren les diferents categories que la componen, així 
com en què consisteix el sistema de nomenclatura binomial. 

Proposeu als participants un tema de conversa: quines coses del 
nostre entorn necessitem que estiguin ordenades.

Mireu de trobar entre tots diversos exemples i anoteu les idees 
que vagin sorgint a partir del diàleg.

Continueu parlant sobre els criteris que fem servir per ordenar 
aquestes coses. Podrien ser els llibres d’una biblioteca, la roba 
de vestir que tenim desada a l’armari, els aliments d’un super-
mercat, els fils de cosir d’una merceria, etc.

Reflexioneu sobre els motius pels quals necessitem que aquestes 
coses estiguin ordenades i preneu nota de les respostes.

A continuació plantegeu la qüestió següent: ¿Què passaria si 
canviéssim els criteris d’ordenació? Si, per exemple, la roba la 
deséssim ordenada per colors. O si els aliments en un supermercat 
estiguessin ordenats per ordre alfabètic (la llet amb les llenties 
i el lleixiu, etc.), o els llibres els ordenéssim per mides, o…

Animeu a tothom a intervenir en la conversa i mireu d’arribar a 
la conclusió que hi han criteris adequats per ordenar algunes 
coses que no serveixen per ordenar-ne d’altres. Encara que 
puguem aplicar un criteri determinat per ordenar algunes coses, 
aquest criteri pot ser ineficaç i produir la impressió de desordre 
depenent de la “rendibilitat” que n’esperem. En una botiga de 
roba, per exemple, sí que pot ser adequat tenir ordenades les 
peces de roba per colors, de manera que la clientela pugui en un 
primer moment decidir quin conjunt (determinat pel criteri “color”) 
vol examinar per trobar el que cerca, que poden ser uns pantalons 
o una brusa, etc. A casa, en canvi, si la roba la tinguéssim 
ordenada per colors, llavors tindríem la d’hivern barrejada amb 
la d’estiu, els mitjons amb les samarretes, etc., cosa que no seria 
gaire pràctica. En aquest cas, el criteri “color’, que en l’exemple 
anterior era perfectament “funcional”, es revela ineficaç. 

Comenteu, també, el fet que solem establir conjunts i subconjunts 
(categories inclusives) de coses per ordenar. En un supermercat, 
per exemple, es pot establir el conjunt o la categoria de productes 
lactis, que al seu torn inclou subcategories com ara: formatges, 
postres, mantegues, etc., que al seu torn estarien formades per 
una gran diversitat de productes. 

Després d’haver dedicat una estona a parlar de les qüestions que 
us hem suggerit, es pot introduir el concepte de classificació 
biològica, explicant que sorgeix de la necessitat de trobar una 
manera adequada d’ordenar o classificar els animals per poder-
los estudiar. Ha de ser una manera consensuada entre tots els 
científics que els ajudi a entendre’s. 

Expliqueu als participants que la classificació biològica estableix 
set categories bàsiques i esmenteu-les, i afegiu tota la informació 
relacionada que considereu pertinent en funció del grup amb què 
treballeu.

Podeu repartir entre els participants les targetes plastificades amb
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els noms d’aquestes categories i 
demanar-los que les ordenin per 
ordre decreixent de grandària, de 
més a menys, i després llegir-les en 
veu alta perquè s’hi vagin familia-
ritzant. 

A continuació cal parlar dels criteris que permeten ordenar 
convenientment els animals, és a dir, dels criteris d’agrupació 
que utilitza la classificació biològica. Per exemple, en quins 
aspectes es fixen els biòlegs per decidir que dues o més espècies 
pertanyen a la mateixa família.

Podeu començar demanant als participants que diguin noms 
d’animals que coneguin. Per garantir que hi haurà diversitat, 
animeu-los a pensar en animals de mides molt diferents que 
visquin en tots els llocs del planeta que coneguin, etc. Anoteu-
los tots i, quan en tingueu com a mínim una vintena, mireu 
d’establir grups utilitzant el criteri que proposi qualsevol de 
vosaltres, després d’haver parlat dels inconvenients i els avantatges 
que d’entrada pot representar utilitzar-lo. Analitzeu si és un criteri 
que depèn de la constitució dels mateixos animals o si es refereix 
a la utilitat que en traiem. Si ho considereu necessari, l’educador 
o educadora pot proposar altres noms d’animals que no hagin 
sortit i posar exemples del que vol dir establir grups basant-se en 
un criteri determinat (nombre de potes, color, forma de desplaça-
ment, etc.).

Si feu un debat per grups sobre la proposta, cada grup arribarà 
a conclusions diferents, i d’entrada no es pot saber si tothom dirà 
que bàsicament són els trets morfològics visibles els que s’utilitzen 
per determinar la pertinença a un grup determinat. Arribar a 
aquesta conclusió no és imprescindible ni el més important; ho 
és més el fet de parlar-ne, formular arguments, contrastar parers, 
participar en la conversa mostrant respecte per les idees i les 
aportacions dels altres. Podria ser que en el transcurs de la 
conversa, si han sortit exemples adequats, els participants agrupin 
els animals en mamífers, aus, insectes, etc. Això seria més que 
suficient per enllaçar després amb l’explicació sobre els criteris 
morfològics com a trets distintius de pertinença a un grup. Podeu 
comentar, per exemple, que tots els animals que formen part del 
grup dels insectes tenen sis potes i el cos dividit en tres segments,

o que totes les aus tenen plomes. Aquests trets distintius són de 
caire morfològic. 
També es poden utilitzar les imatges plastificades de les conquilles 
(les de la platja i les ordenades) per mirar de deduir, a partir de 
l’observació, quins són els criteris d’agrupament que utilitza la 
classificació biològica.       

Repartiu un joc d’imatges a cada participant o petit grup i convideu 
a tothom a mirar amb atenció les dues imatges i a fixar-se en 
les semblances i les diferències. Anoteu totes les qüestions que 
surtin en la conversa i formuleu les preguntes que considereu 
més adients per tal de fer emergir l’aspecte extern de la conquilla 
com el criteri que d’entrada sembla que s’ha utilitzat per ordenar 
els mol·luscs. 

L’últim concepte que cal introduir és el de la nomenclatura 
binomial: el del binomi identificador (Gènere espècie, en cursiva). 
Es pot plantejar la idea que aquest sistema binari permet construir, 
amb la combinació de dos termes, denominacions comparativament 
més senzilles que si haguéssim de posar noms amb un sol terme 
a cadascuna dels centenars de milers d’espècies. D’aquesta 
manera, totes les espècies semblants en fisonomia i fisiologia 
poden compartir el primer terme, el de gènere; i moltes altres, 
el segon, el qualificatiu de l’espècie concreta, com ara vulgaris 
(‘vulgar, comú, comuna’) o alba (‘blanc, blanca’). 

Utilitzeu la informació que us sembli 
adequada per explicar al vostre grup 
en què consisteix la nomenclatura 
binomial i poseu exemples utilitzant 
les imatges plastificades que us 
proporcionem, on hi han fotografiats 
diferents animals, el seu nom en 
llatí (gènere i espècie) i el comú 
si és que en tenen. És important
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que els participants sàpiguen qui utilitza aquests noms i per quin 
motiu. La major part del material natural contingut en les diferents 
calaixos del Museu Ambulant està etiquetat amb noms científics, 
i per tant és important que tothom es familiaritzi amb aquesta 
nomenclatura. Convé informar que els noms científics s’escriuen 
en cursiva pel fet de pertànyer a una altra llengua, el llatí. També 
és oportú fer veure que la primera lletra del gènere s’escriu amb 
majúscula, i la de l’espècie, amb minúscula.

Podeu fer hipòtesis sobre si els noms científics d’aquests animals 
són de caire descriptiu, geogràfic, etc. 

Un cop fetes aquestes activitats introductòries, podeu començar 
a treballar amb els calaixos vinculats al departament que escolliu.
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Proposem fer dues d’activitats que són comunes a tots tres 
departaments. Les expliquem a continuació per evitar haver de 
repetir aquest informació a cada guia.

La primera consisteix a utilitzar unes taules amb informació escrita 
sobre les principals característiques que presenten determinats 
grups d’animals. L’objectiu és contribuir a augmentar el grau de 
coneixement dels participants sobre els animals dels quals el 
Museu Ambulant té algun exemplar (sencers o bé una part). 

En la segona es tracta d’observar les mostres d’animals contingudes 
en aquest Museu Ambulant utilitzant una lupa i/o un microscopi 
de butxaca amb l’objectiu de possibilitar que els participants 
descobreixin una multitud de detalls sobre l’estructura, la confi-
guració, etc. de certes parts de l’animal que a ull nu és impossible 
percebre. Un altre objectiu és que els participants es familiaritzin 
amb l’ús d’aquests senzills aparells científics. 

Característiques dels grups d’animals

Per arribar a conèixer el nom de l’espècie a què pertany un 
exemplar, primer hem de suposar que ja ha estat descrita abans 
i que, per tant, té assignat un nom científic. Si és així, per 
identificar l’espècie de l’exemplar, cal conèixer les característiques 
que el defineixen. Hi han característiques visibles amb facilitat, 
com ara la forma de la closca en el cas dels cargols, la forma del

bec en el cas dels ocells, etc. Altres característiques emprades 
pels científics no ho són tant, de visibles, bé perquè es tracta de 
trets anatòmics interns, o perquè són el resultat d’anàlisis 
bioquímiques i moleculars. En cas que les característiques de 
l’exemplar no coincidissin amb les que s’associen a les espècies 
conegudes, aleshores caldria la col·laboració d’un expert per fer 
la precisa descripció d’una nova espècie. Al Museu Ambulant no 
hi han exemplars d’espècies per descobrir.

Per facilitar la tasca als qui no són experts en la identificació 
d’animals, poden ser molt útils les guies d’identificació. Aquestes 
estan profusament il·lustrades i assenyalen les característiques 
més distintives de cada espècie. N’hi han de dedicades a la gran 
majoria de grups animals, sobretot terrestres. En determinats 
casos, aquestes guies tenen claus dicotòmiques2 que també en 
faciliten la identificació. S’utilitzen com a mapa d’opcions que, 
a partir d’unes característiques definides, permet establir diferents 
recorreguts d’eleccions successives que acaben amb la designació 
d’un grup o tàxon determinat i, eventualment, de l’espècie en 
qüestió. N’hi han de molt diferents, en funció de l’objectiu amb 
què han estat creades, i poden contenir o recórrer diferents 
nombres de categories.

Activitats comunes als tres departaments

2. El Museu Ambulant disposa de dues claus dicotòmiques que permeten 
identificar els trenta-quatre invertebrats no artròpodes i els vint-i-un artròpodes 
diferents que trobareu als calaixos 1 i 3, respectivament.
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Tenint present totes les mostres contingudes en aquest Museu 
Ambulant, hem elaborat unes taules que de manera sintètica 
resumeixen les principals característiques dels grups d’animals 
que es poden observar i manipular en els diferents calaixos. Totes 
les taules segueixen una estructura similar, amb l’objectiu d’ajudar 
a ordenar els conceptes i afavorir l’aprenentatge. Aquestes taules 
poden ser consultades en diferents moments, bé inicialment i 
globalment, o bé a mesura que es vagin emprant els diferents 
calaixos per poder constatar si són visibles o no les característiques 
que s’indiquen i comentar-ne el contingut. Les taules contenen 
un vocabulari abundant de caire científic. Molts termes queden 
definits o explicats a través del mateix text, i per tant no és 
complicat entendre a què es refereixen. Altres termes, que hem 
destacat en negreta, els podeu consultar al glossari que trobareu 
al calaix A.

En total, hi han disset taules, organitzades en tres blocs, que 
trobareu en tres quaderns independents que hi han guardats on 
tot seguit us indiquem. 

Els calaixos relacionats amb el Departament d’Invertebrats No 
Artròpodes contenen exemplars pertanyents a quatre fílums 
diferents: cnidaris, porífers, mol·luscs i equinoderms. Hi ha una 
taula de característiques per a cadascun d’aquests fílums, és a 
dir, quatre en total. Les trobareu al calaix 2.

Els calaixos relacionats amb el Departament d’Invertebrats 
Artròpodes contenen mostres i reproduccions d’un sol fílum: el 
dels artròpodes. Hi ha una taula relativa a aquest fílum i cinc més 
relatives a algunes de les seves classes: insectes, crustacis, 
aràcnids, quilòpodes i diplòpodes (sis en total). Les trobareu al 
calaix 4, juntament amb un quadern que conté dibuixos d’aquestes

mateixes classes i d’algunes famílies d’insectes de les quals 
trobareu algun exemplar al Museu Ambulant.

Els calaixos relacionats amb el Departament de Vertebrats contenen 
mostres relacionades amb un subfílum, el dels vertebrats, i les 
diferents classes que aquest inclou: mamífers, aus, rèptils, amfibis, 
peixos ossis, peixos cartilaginosos i llamprees. Hi han set taules 
que fan referència a cadascuna d’aquestes classes. Les trobareu 
al calaix 6.

Si voleu fer còpies en paper de les taules, trobareu al cd-rom els arxius 
corresponents, dins les carpetes relatives a cada parell de calaixos. 

Aquestes taules han de ser enteses com una referència sintètica 
a les característiques dels grups d’animals representats. Volen 
oferir una breu informació, als participants en el projecte, sobre 
alguns dels aspectes més destacats i determinants que els puguin 
ajudar a identificar diferents grups d’animals, sense pretendre, 
ni de bon tros, ser exhaustives. A la plana següent trobareu el 
model de taula que hem emprat amb alguns conceptes desglossats. 
Hem senyalat alguns amb color blau per indicar-vos que sobre 
aquests trobareu material addicional per poder treballar. 

Encara que totes les taules parteixen de la mateixa estructura, 
en alguns casos hi han aspectes que no apareixen desenvolupats, 
bàsicament a causa de la dificultat que en moltes ocasions 
suposaria reunir les característiques comunes que comparteixen 
grans grups d’animals (com en el cas dels diferents fílums) 
arriscant-se a incloure alguna dada errònia pel fet que, malgrat 
compartir moltes característiques, cada espècie presenta una gran 
quantitat de diferències amb les altres (precisament, les relatives 
a les seves característiques més específiques).
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Taula de característiques

Nombre d’espècies estimades

Medi (hàbitat, distribució geogràfica) • Terrestre, aquàtic, etc.

Morfologia (com són)

• Mides
• Formes (geometria, simetria, etc.)
• Nombre d’extremitats

Externa (visible)

• Esquelet
• Òrgans (pulmons, brànquies, estómac, etc.)
• Etc

Interna -anatomia- (no visible)

Fisiologia (com funcionem) • Locomoció
• Alimentació
• Respiració
• Fecundació

• Cobertura (pell, escates, plomes, etc.)
• Etc

• Mediterrani, tropical, etc.

• Reproducció
• Òrgans sensorials
• Sistemes de circulació (temperatura 
corporal: homeotèrmia, ectotèrmia)

• Sistema nerviós
• Períodes d’inactivació
• Etc

Etologia (com es comporten) • Com es comuniquen
• Sociabilitat (estructura social: solitaris, 
gregaris, etc.)

• Cura de les cries
• Conductes migratòries
• Etc

Material necessari

Un conjunt de vint-i-nou targetes plastificades de diferents 
colors amb conceptes relatius a algunes de les característiques 
que permeten descriure els animals (guardades al maletí gran 
de plàstic).

Globus terraqüi inflable (guardat en una bossa vermella).

Taules de característiques (guardades als calaixos 2, 4 i 6).

Desenvolupament de l’activitat

Tal com hem comentat, no cal llegir i treballar amb les taules en 
un moment precís; més aviat cal que l’educador o educadora que

dinamitzi les activitats decideixi, conjuntament amb els participants, 
quan pot ser convenient treballar-hi. Potser en un primer moment 
serà interessant presentar aquestes taules, i a mesura que es 
facin activitats sorgirà la necessitat, la curiositat o el desig de 
consultar-les i parlar-ne. Som conscients que el vocabulari, així 
com alguns aspectes als quals es fa referència, poden ser una 
mica complexos, però del que es tracta és d’incrementar el 
coneixement, i això només és possible quan s’integren dades 
noves. 

Insistim, doncs, que es poden llegir ordenadament o bé consultar-
les tantes vegades com es cregui convenient.

Inicialment, val la pena comentar l’estructura de la taula i els
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seus apartats, així com alguns dels termes que s’hi utilitzen per 
descriure les característiques dels animals i que hem marcat amb 
blau a la taula tipus que heu vist: medi, locomoció, alimentació, 
respiració, fecundació i reproducció.

Trobareu cadascuna d’aquestes paraules escrita a les targetes de 
colors que hi han al maletí gran de plàstic. Cada targeta i, per 
tant, cada concepte, té un color diferent. També hem elaborat 
un conjunt de targetes que contenen subconceptes relacionats 
amb cadascun dels anteriors, d’una tonalitat més clara. Aquí en 
teniu la llista sencera:

Medi: Terrestre / Aquàtic 
Locomoció: Córrer / Volar / Saltar / Nedar / Reptar 
Alimentació: Carnívor / Herbívor / Omnívor / Detritívor / 
Hematòfag 
Respiració: Cutània / Traqueal / Branquial / Pulmonar
Fecundació: Externa / Interna
Reproducció: Asexual / Sexual: ovípara - ovovivípara - vivípara 

Les targetes estan pensades per poder 
penjar-les en una paret o una pissarra 
de manera que tothom les pugui veure. 
Es poden repartir entre els participants,  
i llegir-les en veu alta, fent que comencin 
els qui tinguin targetes de colors foscos, 
i seguidament els qui en tinguin de colors 

més clars. Seria interessant anar comentant el significat de cada 
terme i penjar les targetes, agrupant-les per colors, de manera 
que en acabar tingueu un petit mapa de conceptes a la vista que 
us permeti fer un repàs global al conjunt de la informació. 

El globus inflable està pensat per ser utilitzat en diferents ocasions. 
A cada taula hi ha un apartat que es refereix al medi on habita 
el grup d’animals al qual ens referim. El fet de disposar del globus 
terraqüi us pot ser útil per parlar, per exemple, de la distribució 
d’oceans i continents al planeta i veure a què ens referim quan 
diem que els animals viuen en medis terrestres o aquàtics, o des 
dels pols a l’equador. El globus terrestre mostra les línies dels 
paral·lels i els meridians, les zones més àrides del planeta i les 
més verdes, els rius i llacs més grans, els noms dels continents 
i els països, així com de les ciutats més importants, la diferència 
horària en diferents regions, etc.

Podeu treure molt de profit a l’objecte si l’utilitzeu per parlar de 
qüestions molt diverses que puguin interessar els participants, 
sigui proposades per l’educador o educadora —com ara sobre 
els moviments de rotació i translació de la Terra, sobre climatologia  
i meteorologia, etc.—, sigui sorgides espontàniament en la 
conversa —com ara sobre els països d’origen de cadascú, els 
llocs on han viscut, els indrets que els agradaria conèixer, etc. 
Es pot anar estirant el fil en moltes direccions.  

Un dels apartats de la taula de característiques es refereix al 
nombre d’espècies estimades del grup corresponent. Aquesta és 
una dada numèrica i, per tant, genera la possibilitat de treballar 
aspectes relacionats amb les matemàtiques tant de tipus mecànic 
com de raonament. Fixeu-vos en les xifres que figuren a les 
diferents taules: algunes es refereixen a quantitats molt grans 
(centenars de milers i milions) que no fem servir habitualment 
en la vida diària i que, per tant, poden tenir una magnitud 
desconeguda per als participants. Cerqueu, entre tots, altres 
exemples en què calgui utilitzar els milions per poder comptar 
(cèl·lules, pèls, habitants del planeta, estrelles, etc.) i continueu 
pensant en coses que caldria comptar a milers, a centenars o a 
desenes. Podeu aprofitar, també, per parlar de diferents unitats 
de mesura (longitud, capacitat, massa) i mirar de posar exemples 
relacionats amb el regne animal (la distància que recorre una au 
migratòria la podem mesurar en milers de quilòmetres, i la 
distància a què és capaç de saltar una llagosta, en metres; el pes 
d’un elefant el podem mesurar en milers de quilograms, i els pes 
d’un ratolí, en grams; l’aigua que ingereix un camell, en litres; 
etc.). 

També es pot proposar algun exercici en el qual calgui calcular 
tants per cent i representar gràficament les dades obtingudes a 
partir de diagrames diferents.

Disposeu de cinc regles de plàstic extensibles per prendre les 
mides a les diferents mostres dels calaixos o a qualsevol altra 
cosa que considereu adient amidar. Podeu aprofitar per practicar 
aspectes relacionats amb el sistema mètric decimal.
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Observació d’espècimens i mostres amb lupa i 
microscopi 

Aquesta activitat no té un moment determinat o precís per 
desenvolupar-se. Hi ha la possibilitat de fer-la tant al principi com 
al final, de dedicar-hi una o més sessions específiques, o de 
repetir-la contínuament a mesura que es treballa amb el material 
natural dels calaixos i quan sorgeixi la curiositat per observar 
qualsevol mostra de manera detallada. Al calaix A teniu cinc lupes 
i cinc microscopis. 

La lupa

Totes les mostres que hi han a la calaixera 
(incloses les que són als pots submergides 
en líquid conservant) són aptes per ser examinades 
amb la lupa. Aquesta té una lent bifocal i permet veure 
les superfícies que s’examinen ampliades a dues escales 
diferents. Cal mantenir la lupa a una certa distància de l’objecte 
per poder veure-hi bé, i en el cas dels artròpodes naturals del 
calaix 4 és imprescindible mantenir la distància per tal de no fer 
malbé els exemplars en tocar-los amb la lent, ja que són extre-
mament fràgils.

El microscopi

Aquest aparell no és apte per observar totes les mostres pel 
fet que cal recolzar directament l’aparell sobre la superfície que 
es vol veure. Això només és possible si les superfícies tenen algun 
pla o zona llisa, o bé si la mostra resisteix, sense perill de fer-
se malbé, la pressió de l’aparell o el desgast que li pot ocasionar 
el fregament. 

El microscopi està dissenyat per usar-lo en posició vertical, tal 
com indica el dibuix.

És un aparell delicat, i cal manipular-lo amb cura. S’ha de recolzar 
directament sobre la superfície que es vol mirar, acostar l’ull al 
visor i, a continuació, bellugar la rodeta blanca que permet ajustar

l’enfocament fins que s’obtingui una imatge nítida. Un petit 
moviment o canvi de posició en el microscopi pot fer que la 
imatge es torni borrosa i calgui tornar-lo a ajustar. La pantalla 
concentradora actua intensificant la llum sobre el fragment de 
superfície que es veu a través del visor; no és imprescindible tenir-
la sempre abaixada; és recomanable que feu proves fins a trobar 
les condicions que proporcionin més nitidesa a la imatge depenent 
del material concret que estigueu examinant i la llum que hi hagi 
a la zona on estigueu treballant. 

El microscopi porta dues piles, que caldrà substituir quan es gastin 
(recordeu apagar l’interruptor quan no l’estigueu utilitzant). El 
fabricant recomana no utilitzar les piles alcalines. En cas que es 
fes malbé la bombeta, es pot substituir fàcilment traient primer 
la coberta de plàstic transparent.

Aquest aparell ofereix visions de les coses absolutament fascinants 
i sorprenents, perquè descobreix detalls que és impossible veure 
a ull nu o amb la lupa. Animeu els participants a gaudir de la 
visió que possibilita i a examinar no només les mostres del Museu 
Ambulant, sinó qualsevol cosa que se’ls acudeixi i interessi, com 
ara la seva pròpia pell, els cabells, la roba que duguin, papers 
impresos, etc. 

Pot ser interessant proposar als participants que facin dibuixos 
de les superfícies que examinin, i exposar-los després per mirar-
los entre tots i jugar a descobrir de què es tracta.

Tapa per accedir a les piles 
(desplaceu-la cap amunt)

Visor

Rodeta per 
enfocar

Interruptor del llum

Bombeta 
(la coberta de plàstic transparent 

es treu desplaçant-la cap a un 
costat i estirant una mica cap 

amunt)

Piu per abaixar o 
apujar la pantalla 
concentradora de 
llum

Cal recolzar la base 
amb el forat sobre 
la zona d’estudi




