
Observa’ls! Com són? Què tenen en comú? Què els fa diferents?  

GRANS ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ 

Tasca El repte consisteix en observar i documentar-se sobre GRANS ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ. 
Són realment difícils de trobar al nostre entorn i segurament molts de nosaltres mai els podrem 
veure. A més a més, si no tenim cura d’ells molt aviat desapareixeran. Hauràs d’intentar averiguar 
quins són els motius per a que estes espècies acaben desaparaguent. També pots informar-te 
d’on viuen, com es relacionen, com s’alimenten i quins problemes tenen en l’actualitat. Som 
culpables? Podem fer alguna cosa per ajudar-los? Què proposes?  

Què necessites?
✴ Revistes, llibres, o fotografies o imatges d’animals que es troben en 
perill d’extinció. Pots buscar a revistes especialitazades, internet o altres 
mitjans on estiga publicada la informació. 
✴ Materials per anotar i compartir els resultats de les teues 
observacions: una llibreta de camp, un full de paper, pissarra petita, llapis, 
retoladors, ordinador...  
✴ La tablet per consultar, documentar-se i generar el producte final. 

Com ho pots fer?
✴  Investiga i fes-te una llista amb uns quants 
animals en perill d’extinció. 
✴  Et fixes en allò que tenen en comú. i el que els 
diferència. Tenen tots el mateix problema?   
✴  Fixa’t en el seu habitat i la problemàtica 
✴  Analitza les dades que has obtingut i fes una 
hipòtesi sobre el problema que tenen. 
✴  A continuació, documenta’t, fes una recerca 
d’informació de cada animal i pensa realment 
perquè estan en perill 
✴ Llig detingudament la informació que trobes 
sobre els diferents animals i tracta de donar 
resposta al repte plantejat. 
✴  Comprova si el que has proposat a la  
hipòtesi es compleix en tots els casos dels animals 
obervats.  
✴  Ara pensa i dissenya com compartiràs els 
resultats de la teua recerca (mural, desplegable en 
cartolina, presentació, spark page, spark video, 
còmic amb Halftone...)  

Comprova si...
✴  Has preparat tot el material necessari.  
✴  Has planificat com i quan ho faràs  
✴  Has fet una observació detallada de cada un dels 
animals proposats. 
✴  Has establert i anotat els mostius per els quals estan 
en perill d’extinció. 
✴  Has ordenat les dades que has obtingut amb les 
teues observacions.  
✴  Has fet una hipòtesi a partir de les dades obtingudes 
i l’has comprovada.  
✴  Un cop el repte resolt, has decidit com presentaràs 
les teues conclusions i has preparat tot el necessari per 
poder- les compartir.  

Pots consultar:
✴ Llistat espècies en perill d’extinció 
✴ https://sites.google.com/site/animalsenperillextincio/
home 
✴ Llista roja d’animals en perill d’extinció: 
 https://www.iucnredlist.org 

The BenaMakers
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