
BLOCS TEMÀTICS 

3r i 4t Primària 

MEDI AMBIENT i ELS ÉSSERS VIUS. CONSERVACIÓ DEL MEDI 

1. EL CLIMA, PAISATGE I EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA 

1.1 El temps i el clima 

El clima fa referència a l'estat de les condicions de l'atmosfera que influeixen sobre una 
determinada zona. En general, es vincula a la temperatura, la humitat, la pressió, la 
pluja, el vent i uns altres. El clima del Clot de Galvany és el Mediterrani, que en general 
es caracteritza per tindre unes temperatures suaus a l'hivern i calor a l'estiu. A més, les 
precipitacions són molt escasses, sobretot a l'estiu. 

Quant al temps, ens referim a les condicions atmosfèriques en un lloc i moment 
determinat. 

 

 

1.2 El paisatge 

El paisatge es defineix com tot allò que es veu des d'un punt. Es poden classificar en dos 
tipus: paisatges naturals i paisatges artificials. Els paisatges naturals són els que no han 
sigut modificats per les persones, mentre que en els artificials sí que hi ha hagut 
intervenció humana, com per exemple, les ciutats. 

El Clot de Galvany compta amb una gran diversitat de paisatges diferents, la majoria 
naturals i alguns en què s'observa la interacció humana. Podem trobar paisatges 
naturals com les platges i dunes, monts i llomes, saladars i zones humides. I paisatges 
modificats com les zones de cultiu i algunes de les tolles artificials construïdes per a 



millorar la vida dels ocells. És important ressaltar, a més, tots els edificis que envolten el 
paratge que també conformen un paisatge urbà. 

 

     

1.3 El cicle de l’aigua 

La hidrosfera és el nom que rep l'embolcall de la superfície terrestre formada per totes 
les aigües de la Terra: oceans, mars, rius, llacs, glaceres i aigües subterrànies. 

Més del 70% de la superfície del planeta és aigua. El 97% del total és aigua salada (en els 
mars) i només el 3% restant és aigua dolça. Podem trobar-la de forma natural en tres 
estats diferents: sòlid, líquid i gasós. Sòlid, en forma de gel o neu a les muntanyes i 
casquets polars. Líquid, en mars, oceans, rius, llacs i aqüífers. I gasós, formant els núvols 
en l'atmosfera. 

El Sol és el principal motor del cicle de l'aigua. Calfa tota l'aigua del planeta sense 
importar el seu estat. El gel de les muntanyes es fon formant rius i llacs que generalment 
desemboquen en el mar o es filtren cap a l'interior de la terra emplenant els aqüífers 
subterranis. 

L'aigua dels rius, mars i llacs s'evapora a poc a poc per l'acció del Sol formant vapor 
d'aigua, que puja cap amunt i es formen els núvols. 

Quan el vapor d'aigua dels núvols es refreda i es condensa, es formen gotes que cauen 
en forma de neu o pluja, tornant a la Terra i tancant el cicle que començaria novament. 

Qualsevol pertorbació en aquest cicle tindria conseqüències en l'equilibri ecològic del 
planeta i en l'aprofitament de l'aigua com a recurs per a les activitats humanes. 



Les persones, les indústries i l'agricultura utilitzen l'aigua de forma quotidiana. L'aigua 
que utilitzem no prové directament dels rius o llacs, sinó que s'ha tractat prèviament i 
posseeix les condicions adequades per a l'ús al qual es destina. 

Una vegada que l'aigua ha sigut utilitzada, en la seua major part no torna directament 
als rius o els mars, sinó que és sotmesa a un procés de depuració, de manera que la 
reben amb les característiques adequades. En el cas del Clot de Galvany, rep part de 
l'aigua utilitzada a les seues cases per les persones que viuen en els Arenals del Sol, una 
vegada tractada i neta arriba a algunes de les nostres tolles on donarà lloc a un dels 
ecosistemes més rics i importants per al manteniment de la biodiversitat. 

 

2. ECOSISTEMES 

Un ecosistema és un sistema natural format per un conjunt d'éssers vius (animals i 
vegetals), el medi físic on habiten, i totes les relacions que hi ha entre ells. El medi físic 
té unes condicions ambientals determinades (temperatura, llum, disponibilitat d'aigua, 
tipus de sòl, etc.). Un ecosistema pot ser tan xicotet com una gota d'aigua o tan gran 
com un desert. 

En el Clot de Galvany podem trobar diferents ecosistemes: 

-Saladar: Els saladars ens ofereixen un paisatge molt particular en el qual es pot observar 
una zona plana generalment i la presència d'un sòl carregat de sals. Aquesta 
característica determina la presència d'una flora i fauna adaptada a aquestes condicions 
salines. La salicòrnia, la llebre o el torlit són algunes d'aquestes espècies tan adaptades 
i que podem observar en el paratge. 

 

 



-Monts i llomes: Representen les àrees més elevades del paratge presenten un relleu a 
vegades escarpat i amb un sòl rocós. Les plantes més típiques de muntanyes en el 
paratge són espart, llentiscle, margalló, arç negre, entre altres. 

-Antigues terrasses de cultiu: Aquestes àrees s'utilitzaven antigament com a terrenys 
de cultius. Localitzades tant en les parts planes com en alguns vessants, on s'observen 
restes de l'arquitectura en pedra: murets de les antigues terrasses o séquies destinades 
a la gestió de l'aigua de reg en les zones més pròximes a l'aula de la naturalesa. És 
l'hàbitat preferit per a animals com el conill. La flora més característica d'aquest 
ecosistema forma part de les espècies que es cultivaven en la zona com oliveres, 
magraners, garroferes i palmeres. 

 

-Tolles: Són zones inundables que presenten una làmina d'aigua. En el paratge podem 
trobar tolles naturals, que mantenen el seu nivell gràcies a les pluges i als depòsits 
d'aigua subterranis; i tolles artificials, construïdes per a afavorir la vida dels ocells 
aquàtics. Aquestes últimes s'omplen amb aigua procedent de la Depuradora d'Aigües 
Residuals dels Arenals del Sol (Elx). Es tracta per tant d'aigües que han sigut tractades 
després del seu ús domèstic. Les tolles i zones humides són uns dels ecosistemes més 
rics i importants per al manteniment de la biodiversitat en el paratge. 



 

 

-Dunes i platges: Les dunes i platges són un ecosistema molt especial i delicat que 
conforma la transició entre la terra i el mar. En el cas del Clot de Galvany, el sistema 
dunar del Carabassí és considerat com un dels millors conservats de la Comunitat 
Valenciana, fins i tot d'Espanya. Les dunes són muntanyes d'arena procedent de l'erosió 
de les muntanyes pròximes i és transportada al mar pels rius i rambles, on les ones 
l'empenten cap a fora i el vent s'encarrega de modelar-la formant les dunes. Les espècies 
de flora i fauna que habiten en platges i dunes presenten adaptacions que els permeten 
viure sota les condicions presents en aquest ecosistema: alta salinitat del sòl, substrat 
arenós poc estable, dèficit hídric, canvis bruscos de temperatura entre el dia i la nit, 
erosió eòlica… 



 

 

3. CADENES ALIMENTÀRIES 

La cadena alimentària assenyala les relacions alimentàries entre éssers vius. En altres 
paraules, la cadena reflecteix qui es menja a qui (un ésser viu s'alimenta del que el 
precedeix en la cadena i, alhora, és menjat pel que el segueix). 

La primera baula d'aquesta cadena són les plantes, són la base de l'alimentació i 
l'aliment dels primers consumidors, els herbívors. Al seu torn, els herbívors serveixen 
d'aliment a la següent baula, els carnívors. Aquests últims quan moren són 
descompostos per organismes microscòpics que es troben en el sòl i els transformen en 
matèria inorgànica que finalment és aprofitable per les plantes tancant el cercle i 
començant-lo de nou. 

Per exemple, en el paratge es poden observar bastants conills que s'alimenten 
d'espècies de flora com el margalló. Els conills al seu torn serveixen d'aliment a altres 
animals com les raboses o ocells rapaços com l'àguila calçada o l'arpella. Aquests animals 
quan muiren seran l'aliment d'altres animals carronyers, insectes i xicotets artròpodes. 
La resta serà descomposta per organismes microscòpics donant com a resultat matèria 
inorgànica per al sòl. D'aquesta manera es tanca la cadena. 



 

Papamosques gris amb xitxarra capturada 

 

4. FLORA 

4.1 Les plantes 

Les plantes són éssers vius que com els animals s’alimenten, respiren i es reprodueixen. 
A diferència dels animals, les plantes no poden desplaçar-se. Però sí que poden fer una 
cosa que els animals no fan: fabricar el seu propi aliment mitjançant la fotosíntesi. 

4.2 Tipus de plantes. D’acord amb la grandària:  

D’acord amb la grandària, les plantes poden classificar-se de la següent manera:  

-Arbres: Són les plantes de més grandària. Hi ha diferents formes i grandàries. 
Posseeixen una única tija, dura i llenyosa anomenada tronc. Hi ha arbres de fulles 
caduques. Les perden a l’hivern per a evitar la congelació. I n’hi ha de fulla perenne, que 
renoven les fulles al llarg de l’any, sense perdre-les a l’hivern, per exemple el pi. Poden 
ser molt longeus. 

 



 

Garrofera 

 

-Arbustos: Són més xicotets que els arbres. Les branques naixen des del sòl. Posseeixen 
diverses tiges, algunes llenyoses i d’altres no. Poden ser de fulla caduca o perenne. Hi 
ha una gran varietat d’espècies en el Clot de Galvany (llentiscle, barrelles, efedres).  



 

Llentiscle 

-Herbàcies: Són xicotetes plantes que no sobreïxen a penes del sòl. La seua tija és blana 
i flexible. En general, són de vida curta. Per exemple, el agrella, mantell de la verge, alls 
silvestres, la corretjola, etc. 

 

4.3 Nutrició i reproducció de les plantes (Fotosíntesi)  

Les plantes són capaces de fabricar el seu propi aliment partir de la llum del Sol i el gas 
diòxid de carboni, que pren per les fulles, i de l'aigua i les sals que pren per les arrels. 
Aquest procés és conegut amb el nom de fotosíntesi i es realitza en les fulles on es troba 
la clorofil·la. La clorofil·la és una substància de color verd que és la que s'encarrega 
d'absorbir la llum del sol que al costat del CO₂, transformen la saba bruta en saba 
elaborada, que serveix d'aliment a la planta. Com a resultat d'aquest, procés la planta 
produeix oxigen que és expulsat per les fulles, per això és tan important aquest procés, 
ja que gran part de l'oxigen que respirem és aportat per la fotosíntesi que realitzen les 
plantes. 

Existeixen principalment dos tipus de reproducció en les plantes: sexual i asexual: 

Reproducció sexual per llavor: 

Les llavors són els òvuls fecundats en l'interior dels quals trobem una xicoteta planta en 
miniatura, també dita plàntula, embolicada en les reserves energètiques i nutritives 
necessàries per a la seua germinació i supervivència en les primeres etapes de la seua 
vida. 



Per a l'obtenció de la llavor és necessari que es produïsca una fecundació. Aquest procés 
es duu a terme en les flors. Les flors són els òrgans reproductors de les plantes i la 
majoria estan formades per l'òrgan reproductor masculí, que són els estams on es 
troben els sacs de pol·len, i l'òrgan reproductor femení que és el pistil, on estan els òvuls. 
A més, embolicant al pistil i els estams hi ha una corol·la de pètals i sèpals. 

Quan el pol·len que es troba en els estams cau dins del pistil, s'uneix a l'òvul i forma una 
llavor. De cada llavor ix una planta nova. Algunes plantes posseeixen flors molt atractives 
(romer, lavanda) perquè els insectes hi acudisquen i així transporten el pol·len d'una flor 
a una altra afavorint la fecundació d'altres flors, fàcil d'observar al jardí de l'aula de la 
naturalesa. 

 

Abella en flor de romer 

 

Reproducció asexual vegetativa: 

 Consisteix a obtenir noves plantes, idèntiques a la planta mare, a partir de 
qualsevol part d'ella. És a dir, es reprodueixen mitjançant fulles, tiges o arrels de la 
planta mare. Per exemple, si plantem un tros de creïlla, es formarà la planta completa a 
partir d'aquest tros. També existeixen cèl·lules asexuals reproductives que desenvolupa 
l'individu, com les espores en els fongs, molses i falagueres. En el Clot de Galvany es 
poden trobar algun d'aquests exemples de fongs o bolets en les zones d'ombria i, per 
desgràcia, també tenim exemples de la reproducció asexual vegetativa en la majoria 
d'espècies exòtiques detectades en el paratge. 

  

 



5. FAUNA 

5.1. Animals invertebrats 

Els invertebrats són tots aquells animals que no tenen columna vertebral ni esquelet 
intern articulat. Representen el 95% de totes les espècies animals que existeixen en 
l'actualitat. En el Clot de Galvany podem trobar gran varietat d'ells. Poden ser terrestres 
com: caragols, cucs de terra, centpeus, aranyes llop, escorpins; o marins: estreles de 
mar, eriçons, meduses, anemones, pòlips, esponges de mar, polp, calamar, sèpia, nacres 
i petxelines. 

 

Aranya llop 

 

5.1.1. Els insectes 

Són un tipus d'animal invertebrat. Es tracta del grup d'animals més divers del planeta 
amb més d'un milió d'espècies identificades i són capaces de viure en qualsevol hàbitat. 
El seu cos està diferenciat en tres seccions: cap, tòrax i abdomen, totes elles recobertes 
per un exoesquelet. Solen presentar un parell d'antenes, tres parells de potes i dos 
parells d'ales, encara que això pot variar en algunes espècies Alguns dels insectes que 
podem observar en el Clot són: insecte de Santa Teresa (pregadeu), mosquits, 
papallones, libèl·lules, cavallets del diable, formigues, escarabats, abelles. 

 



 

Libèl·lula 

5.2. Animals vertebrats 

Animals amb un esquelet intern articulat (ossos i articulacions), columna vertebral 
composta per vèrtebres. El grup d’animals vertebrats es divideix en peixos, amfibis, 
rèptils, aus i mamífers. 

 

5.2.1. Els peixos i amfibis 

Els peixos són animals vertebrats que viuen en l'aigua, dolça o salada, i respiren per 
brànquies. Tenen la seua pell embolicada en escates. La seua reproducció és sexual i la 
fecundació és externa. Es reprodueixen mitjançant ous. Generalment són ovípars, 
encara que hi ha espècies que també poden ser ovovivípars o vivípars. 

 

En les tolles del paratge podem trobar al fartet, un xicotet peix que es troba en perill 
d'extinció. En qualsevol cas, no hem d'oblidar que els fons marins també formen part 
del paratge, per la qual cosa s'inclourien la infinitat d'espècies marines que habiten en 
les costes del Mediterrani. 

Els amfibis també són animals vertebrats però, encara que passen la major part de la 
seua vida en l'aigua, necessiten aire per a respirar i poden passar un temps a terra. 
Respiren per la pell i per pulmons. El temps que poden passar fora de l'aigua depén de 
la humitat i la temperatura, ja que la seua pell és molt fina i perden aigua amb gran 



facilitat. A causa d'això i al fet que els seus ous no tenen corfa que els protegisca de la 
dessecació, la seua vida està lligada i depén de la presència d'aigua. 

El grup dels amfibis està representat en el paratge per dues espècies; la granota comuna 
i el gripau corredor. 

 

Granota comuna 

 

5.2.2. Els rèptils i les aus 

Els rèptils són animals de sang freda i de pell coberta d'escates. A l'ésser de sang freda, 
la seua temperatura corporal varia al llarg del dia i les estacions, per això és freqüent 
veure'ls prenent el sol perquè en depenen per a poder moure's, alimentar-se i reproduir-
se. Ponen ous que poden sobreviure lluny de l'aigua gràcies a la seua corfa. 

Els rèptils més habituals en el Clot són: dragons, fardatxos, sargantanes, colobres i 
tortugues, entre altres. 

 



 

Fardatxo ocel·lat 

 

Les aus, no obstant això, són animals de sang calenta, de fet, la seua temperatura 
corporal sol ser més alta que la nostra. Moltes d'elles han desenvolupat la capacitat de 
volar gràcies a les plomes, els seus cossos aerodinàmics i la lleugeresa dels seus ossos. 
Igual com els rèptils, ponen ous amb corfa dura. 

Les més habituals en el paratge són les espècies aquàtiques (ànec collverd, morell de 
cap roig, ànec cullerot, xarxet comú, sivert, polla d’aigua, fotja, cabusset, garses, cames 
llargues); i les espècies marines com gavines, corbs marins, remena-rocs, territs… A més 
d’altres moltes espècies no aquàtiques com pit-rojos, rossinyols, merles, estornells, 
tórtores, puputs, oronetes…. 



 

Fotja 

5.2.3 Mamífers 

Els mamífers són animals de sang calenta que es caracteritzen per desenvolupar la seua 
embrió dins del cos de les seues mares. A més, els pares i mares solen cuidar de les seues 
cries i les femelles disposen de glàndules mamàries mitjançant les quals alimenten els 
seus fills en les primeres etapes del seu desenvolupament. 

Els mamífers més habituals que podem trobar en el Clot són: conills, esquirols, ratolins, 
raboses, senglars, ratapinyades, eriçons... 



 

Rabosa 

 

6. CONSERVACIÓ DEL MEDI 

6.1 Causes de l’extinció d’espècies 

Són moltes les causes que poden conduir a la desaparició d'una espècie. Algunes d'elles 
són naturals. En la Terra hi ha hagut cinc extincions massives abans que nosaltres, els 
humans, existírem. Unes altres, no obstant això i més recentment, tenen el seu origen 
en l'activitat humana i és per això que hem de prendre consciència de la nostra 
responsabilitat en la cura del medi ambient. Alguns exemples són: la destrucció 
d'hàbitats, la contaminació, la sobreexplotació (caça, tala, pesca, agricultura intensiva), 
la introducció d'espècies exòtiques, el canvi climàtic. En el Clot de Galvany habiten 
algunes espècies en perill d'extinció com l'ànec capblanc o el xarxet marbrenc. 



 

Mascle d’ànec capblanc 

 

6.2 Accions de conservació dels ecosistemes 

Atés que els éssers humans som la principal causa de la degradació dels ecosistemes, 
hem d'adquirir la responsabilitat de dur a terme accions per a conservar i protegir el 
nostre medi ambient. Algunes de les actuacions que podem realitzar per a contribuir a 
millorar el nostre entorn són: reciclar, intentar no malgastar l'aigua, estalviar energia, 
no contaminar mars ni rius, plantar arbres, no tirar fem, utilitzar productes reciclables… 

En el paratge, per exemple, és molt important complir les normes de comportament per 
a protegir els nostres ecosistemes i respectar l'ús de camins i passarel·les per a no 
trepitjar plantes i animals, caminar en silenci per a no molestar la fauna, no passejar les 
nostres mascotes pel paratge, no fer foc ni caçar o recollir cap planta o animal. A més, 
es pot participar també en activitats de conscienciació ambiental, neteja de fems o 
repoblacions. 



 

 

6.3 Mesures per a protegir el medi ambient 

Encara que puguem sentir-nos xicotets en un món amb milers de milions de persones i, 
per tant, pensar que poc podem fer front als problemes que assolen el nostre planeta, 
tenim a l'abast de la nostra mà poder per a canviar més coses del que podríem imaginar. 
Cada xicoteta acció compta. 

Abans de tirar qualsevol cosa al fem, pensa si es pot reutilitzar, reciclar o reparar, o si 
pot ser útil per a una altra persona. Separar el fem, organitzar-lo selectivament i 
col·locar-lo en els llocs que estan destinats per al seu reciclatge pot ajudar a evitar 
l'emissió de tones de diòxid de carboni. Aquestes són algunes de les coses que pots fer 
per a protegir el medi ambient: 

• Utilitzar racionalment l'aigua és molt important, milions de gotes formaran un 
oceà. 

• Evita els aerosols que contenen CFC, que són causants de la destrucció de la capa 
d'ozó, o altres gasos que també contribueixen a l'efecte hivernacle. 

• Aprofitar el paper per a evitar la tala insostenible d'arbres. 

• Utilitzar el transport públic podria estalviar-nos l'emissió de gran quantitat de 
contaminació. 

• Desconnectar els aparells electrònics quan no s'estiguen usant pot estalviar 
molta energia elèctrica. 

• I finalment també pots participar en activitats d'educació ambiental, per a 
conéixer i valorar el medi ambient, com pots fer al Clot de Galvany. 

 



 

 

6.4 Relació ésser humà, animals i la seua cura 

Des de l'inici de l'aparició de l'espècie humana, les persones han utilitzat els recursos 
disponibles en el planeta per a viure i desenvolupar-se. Entre aquests recursos, els 
animals. Podem diferenciar dos tipus de relacions entre animals i homes. D'una banda, 
està la relació establida entre els animals i la societat, on els animals són utilitzats com 
a aliment (vaca) o usats com a animal de companyia (gos). 

I d'altra banda la relació entre les persones i els animals en la naturalesa, on els animals 
viuen de forma salvatge i on el nostre paper en la conservació dels hàbitats es fa 
indispensable a l'hora de protegir la biodiversitat que hi habita. Quan visitem el Clot de 
Galvany hem de tindre en compte que els animals que habiten allí són animals salvatges 
que intenten evitar el contacte amb l'ésser humà i hem d'intentar molestar-los el menys 
possible i complir les normes de comportament en el paratge. 

 

6.5 Agricultura: estudi i cultiu d’espècies vegetals 

L'agricultura és el cultiu d'espècies vegetals per part de l'ésser humà i pot ser intensiva 
i extensiva. 

L'agricultura intensiva té com a principal meta aconseguir la producció més gran possible 
i per a això utilitza productes i tecnologies específiques en un limitat espai o terreny. 
Alguns dels abonaments, fertilitzants i productes per a fumigar plagues solen ser molt 
contaminants. 

Mentre que l'agricultura extensiva produeix en menor quantitat, en superfícies més 
extenses, amb mètodes més respectuosos amb el medi ambient. 



Al llarg dels segles, s'han estudiat les espècies de plantes més productives aprofitant les 
seues característiques naturals per a triar-les per a cultiu i traure'n el profit més gran. 
Actualment, fins i tot es modifiquen genèticament per a millorar les seues capacitats i 
augmentar-ne la producció agrícola. 

En el Clot de Galvany es poden observar restes d'antics cultius on es cultivaven de forma 
tradicional espècies de secà com oliveres, magraners i garroferes. Aquests cultius van 
ser abandonats i es van crear espais en els quals la vegetació és més escassa. És en 
aquestes zones on centrem el nostre esforç en les repoblacions que tenen l'objectiu de 
recuperar la vegetació natural. En aquestes activitats plantem espècies autòctones, 
adaptades a les condicions de la zona.  

 

 

Algunes d’aquestes espècies són: margalló, trompetera, ginebre, savina negra, 
cambronera, ullastre, ginestó, llentiscle, coscolla, arç negre i romer. Aquestes espècies 
es produeixen en el viver del Clot a partir de llavors recol·lectades en el mateix paratge. 

 

 

 

7 CONCLUSIÓ (resum) 

Al Clot podem gaudir de diferents paisatges que constitueixen els principals ecosistemes 
mediterranis. El paratge ofereix una important biodiversitat tant de flora com de fauna 
i, a través de la seua gestió, l'Ajuntament d'Elx i Aigües d'Elx intenten minimitzar els 



impactes de l'activitat humana en el Paratge i fomentar l'educació ambiental a través 
del coneixement del Clot i la participació en les diferents activitats que s'hi organitzen. 

 

 


