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Aquesta activitat  pretén que els alumnes  de 2nESO es familiaritzin amb els conceptes treballats en el bloc 
d’ecosistemes. L’activitat consisteix en fer una anàlisi dels elements que formen part del biòtop i de la biocenosi de 
l’ecosistema d’estudi.

Centre de Formació Contínua
Institut de Ciències de l’Educació 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

PRIMERA PART (Foto1)
Enumeració dels elements que formen part del biòtop i de la biocenosi. 

- Mesura de la parcel.la escollida per fer l’estudi
- Presa de les mostres de sòl i de la biocenosi

INS d’Almenar (Almenar/Lleida)                              2n ESO
Resum

1.- Presa de mostres de sòl

Estudi d’un ecosistema: 
“La Torreta de l’institut”

SEGONA PART (Fotos 3 a 5)
Ja al laboratori,  Estudi del sòl que inclou: 

ANÀLISI VISUAL I DE PERMEABILITAT
•ANÀLISI VISUAL:  En una placa de Petri seca i neta dipositen una 
mostra de sòl i tot seguit anoten les observacions següents: Tons de 
color, olor, sòlids en suspensió i presència d’éssers vius
•ANÀLISI DE LA PERMEABILITAT: ens permetrà veure amb quina veloci-
tat el nostre sòl és capaç de filtrar aigua. Temps curts sòls permeables, 
temps llargs sòls impermeables
ANÀLISI QUÍMIC
•DETERMINACIÓ DE CLORURS (Cl-): Agafem 3 tubs d’assaig nets. En el 
primer hi introduïm un dit d’aigua de l’aixeta, en el segon un dit d’aigua 
destil•lada i en el tercer un dit de la mostra d’aigua que volem analitzar. 
Un cop fet això hi afegim 3 gotes de nitrat de plata (AgNO3) 
Allà on hi hagi clorurs es forma un precipitat de color blanc degut a la 
formació de clorur de plata (AgCl)
•DETERMINACIÓ D’IONS SULFUR (S2-): Agafem un tub d’assaig net i hi 
posem una mostra d’aigua que volem analitzar i afegim unes gotes de 
nitrat de plata (AgNO3). Si es produeix un precipitat negre degut a la 
formació  de sulfur de plata (Ag2S).
•MESURA DEL pH: en el filtratge del sòl hi posem una tira de pH i compa-
rem amb el que ens dóna la caixa

TERCERA PART (Fotos 6 i 7)
Estudi de la biocenosi

•Classificació de les espècies d’arbres que hi trobem, a partir d’una 
clau dicotòmica.
•Determinació de la biodiversitat
•Càlcul de l’edat dels arbres: Mesurem el perímetre dels arbres , apli-
quem la fórmula següent  (Edat= Perímetre/3.14) i comparem el resul-
tat a la taula d’edats.

2.- (3 imatges) / Anàlisi de la permeabilitat3.- Determinació d'ions clorur4. - (2 imatges)
 Determinació 
d'ions sulfur

5. - (2 imatges) Determinació 
del pH

CONCLUSIONS
- La parcel.la estudiada és relativament petita
- Dels elements del biòtop hem estudiat el sòl i hem trobat:

- El pH és de 6, per tant lleugerament àcid
- Conté clorurs i sulfurs 

- Dels elements de la biocenosi hem estudiat els arbres i hem observat

• La biodiversitat és baixa, hi ha  3 espècies d’arbres diferents (pi blanc, pollancre i morera)
• Les edats estan compreses entre  10 i 30 anys 
.

6.- Mesura del perímetre

7.- Càlcul de les edats


