
Quadern de treball  

EXPOSICIÓ DE 

ELS  BOSCOS per  

A les PERSONES  

Aquest material es complementa  l’exposició  

ELS  BOSCOS per  

A les PERSONES  

Que celebra l’any internacional dels Boscos  



 

Els boscos al mon 



El sòl del bosc com a ecosistema  

El sòl d’un bosc és un ecosistema viu i dinà-
mic, on interactuen l’aire, l’aigua, la matèria 
orgànica i les partícules minerals provinents 
de la roca mare  

El sòl és ple de vida, uns 300.000 milions 
d’éssers vius per hectàrea, la majoria dels 
quals són fongs i bacteris. 

 Qui és el principal component del bosc 

 

 Nomena 5 animals que ajuden a tenir el 
sol del bosc 

 

Els boscos i el cicle de l’aigua 

Els boscos són els gestors de l’aigua: 
fan de intermediaris entre el sòl i l’ai-
re, atrauen les precipitacions com una 
esponja a través de les arrels i allibe-
ren l’aigua per evapotranspiració a tra-
ves de les fulles. D’aquesta forma ac-
tuen com a filtres verds depurant l’ai-
gua. 
Completa les paraules del cicle de 
L’aigua; 
 Ev _______________________ 
 Evat______________________ 
 Con______________________ 
 Esc ______________________ 
 Per_______________________ 



Els biomes són les diverses 

zones en que es divideix la 

Terra, segons les seues ca-

racterístiques respecte al 

clima, el relleu, la vegetació, 

els animals i la composició 

del sòl. 

Els principals biomes terrestres 
són;  la selva,  

el bosc,  
la taigà,  

la tundra,  
l’estepa,  

la sabana,  
la pradera  
el desert. 
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Busca tres flors que conegués i posa-li'ls nom;  

Nº..

Nº..

Nº..



Busca tres fruits que conegués i posa-li'ls nom;  

Nº..

Nº..

Nº..



Els arbres: protagonistes del bosc 

Nº..

Nº..

Nº..

Busca tres fulles  que conegués i posa-li'ls nom del arbre corresponent ;  



Què obtenim dels boscos?  

Posa 3 productes que obtenim dels boscos , 

en cada apartat 

 

Aliments ; 

1.  

2.  

3.  

 

Productes i medecines; 

1.  

2.  

3.  

 

Els boscos, molt més que fusta 

Els boscos, a més de donar-nos gran 
quantitat de béns materials, també 
aporten salut ambiental i beneficis 

socials. 


