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PARTICIPANTS AL PROJECTE

▪ NOSTRA SENYORA DE 

LA CONSOLACIÓ

▪ IES PORT D’ALCÚDIA

▪ IES ALCÚDIA



PROFESSORES 
RESPONSABLES:

▪ Rosa María Rodríguez García-Caro IES Alcúdia

▪ M. Angeles del Pozuelo Orenes         Col·legi Ntra Sra de 
la Consolació

▪ Margalida Ballester Gost        IES Port d’Alcúdia



ALUMNES PARTICIPANTS:

▪ Alumnes de 4t ESO que cursen l’assignatura de CIÈNCIES 
APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL:

▪ IES ALCÚDIA:

▪
▪ NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ:

▪
▪ IES PORT D’ALCÚDIA:



PERSONES/ENTITATS QUE 
DONEN SUPORT AL PROJECTE:

▪  Els directors dels tres centres del 
municipi que imparteixen ESO i aquesta 
assignatura:

▪ Jose Manuel Martínez Onieva    IES Alcúdia

▪ Salvador Piña Garau Escola Nostra             
        Senyora de la Consolació

▪ Cristina Moyà Company      IES Port d’Alcúdia



▪ La inspectora de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats, Carmen Martorell, responsable dels centres educatius 
del municipi d’Alcúdia.

▪ Els departaments de Física i Química, Biologia i Geologia i 
Tecnologia de l’IES Alcúdia.

▪ El departament de Biologia i Geologia de l’IES Port d’Alcúdia.

▪ Els departaments de Física i Química i Biologia i Geologia del 
Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d’Alcúdia.

▪ El Regidor de Medi Ambient, Tomàs Adrover, i el Regidor de 
Turisme, Joan Gaspar Vallori, de l’Ajuntament d’Alcúdia.



AJUDA ALTRUISTA 
D’ALTRES PERSONES:

▪  Maties Rebassa: Director del Parc Natural de s’Albufera: 
Assessorament sobre paràmetres a mesurar.

▪  Rafel Cladera: Enginyer agrònom, veí d’Alcúdia aficionat a 
l’ornitologia i flora de l’albufera. Ha participant a les jornades d’estudis 
locals d’Alcúdia sobre flora i fauna del terme municipal d’Alcúdia, 
Maristany i el Puig de Sant Martí i la Victòria: Assessorament sobre la 
flora i la fauna de l’albufera.

▪  Manuel Espinosa: Geògraf i veí d’Alcúdia. Ha participant a les 
jornades d’estudis locals d’Alcúdia sobre l’albufera alcudienca en 
diferents publicacions així com altres publicacions sobre la història i 
terme municipal d'Alcúdia: Assessorament sobre el terreny i la història 
de l’albufera alcudienca.



OBJECTIU DEL PROJECTE

▪ Establir les bases per poder fer 
mesuraments sistemàtics, tant 
fisicoquímics com biològics de la zona de 
Maristany, en procés de ser declarada 
ZEPA, i d’especial interès per part de 
l’Ajuntament i d’alguns veïns per poder 
conservar aquest ecosistema tan valuós.



Paràmetres fisicoquímics 
que s’avaluaran:

▪  pH
▪  Temperatura
▪  Salinitat
▪  Conductivitat elèctrica
▪  Resistivitat elèctrica
▪  Oxigen dissolt
▪  Potencial d’oxoreducció
▪  Quantitat total de sòlids dissolts



Tots aquests paràmetres es mesuren amb 
un multiparamètric hídric



Paràmetres biològics que 
s’avaluaran:

 Situació i quantia de determinades 
espècies de plantes aquàtiques.



 Albirament i recompte d’aus

▪ Gènere , espècie Català          castellà nombre
▪ FAM:  ANATIDAE
▪ Anas crecca         Sel·la rossa;               Cecrceta común
▪ Anas platyrhynchos          Coll blau;                         Azulón
▪ Anas clypeata                   Cullerot;                          Pato cuchara
▪ Anas penelope                   Siulador                           Ànade silbón
▪ Anas  acuta                       Coer                                Ándade rabudo
▪ Anas  strepera                  Grisa                                 Ánade  friso
▪ Anas querquedula                Sel·la blanca                     Cerceta carretona
▪ Marmoreneta angustirostris                Sel·la mabrenca             Cerceta pardilla
▪ Aythya ferina                   Morató;                        Porró común
▪ Aythya fuligula              Morató de puput;            Porrón moñudo
▪ Netta rufina               Bec vermell                       Pato colorado                  
▪  FAM: ARDEIDAE               
▪ Nycticorax nycticorax                   Orval                                   Martinete 
▪ Ardeola  ralloides                   Toret                              Garcila cangrejera
▪ Egretta albus               Agró blanc gros                 Garza blanca
▪ Egretta garzetta                  Agró blanc                        Garceta blanca
▪ Ardea cinérea                  Agró gris                         Garza real
▪ Ardea purpurea                 Agró roig                           Garza imperial
▪ Ixobrichus minutus                 Quequí                               Avetorillo
▪ Bubulcus ibis                Esplugabous 
▪ RALLIDAE
▪ Gallinula chloropus
▪ Porphyrio porphyrio  
▪ Fulica atra
▪ PODICIPEDIDAET
▪ achybaptus ruficollis
▪ Podiceps  nigricolis
▪ PHALACROCORACIDAE
▪ Phalacrocorax carbo





Recompte d’invertebrats 
aquàtics.



 Identificació de possibles 
espècies invasores.

▪ Exemple: CARPOBROTUS



Aquests paràmetres seran avaluats per part 
dels alumnes mitjançant diverses visites 

programades. 



SITUACIÓ ACTUAL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE:

▪ S’està recopilant molta informació sobre la 
zona: història, dimensions, límits, flora i 
fauna habitual i estacional, etc.

▪ S’estan dissenyant, en temps i espai, les 
sortides per prendre dades.



▪  S’han dissenyat les graelles per poder 
introduir les dades recopilades i poder fer 
els estudis pertinents així com poder 
treure conclusions:

▪ Graella aus: recompte.

▪ Graella paràmetres fisicoquímics: dia, 
hora, zona.



▪ Els alumnes dissenyaran una plana web 
on es publicaran les dades recopilades i 
altres informacions d’interès sobre la zona 
de Maristany.

▪ Aquesta pàgina estarà enllaçada a les 
planes web dels tres centres educatius 
participants i a la plana web de 
l’Ajuntament d’Alcúdia.



FUTUR DEL PROJECTE

▪ De cara a aquest curs es farà un informe amb 
les dades recopilades en els següents mesos. 

▪ Aquest informe es farà públic a la comunitat 
educativa, les famílies i el poble.

▪ La idea principal d’aquest projecte és ser la 
base per a continuar prenent dades amb 
l’objectiu de poder tenir la sèrie històrica 
continuada en el temps i així poder analitzar 
i valorar l’evolució de l’ecosistema. Això 
ajudarà a prendre mesures per a una millor 
gestió d’aquest indret.



▪ Aquest recollida de dades serà feta pels 
alumnes dels tres centres educatius al 
llarg de cada curs escolar, coordinada 
per les professores responsables.

▪ Un altre objectiu d’aquest projecte serà 
presentar-lo a les pròximes jornades 
d’estudis locals d’Alcúdia.

▪ També es valorarà la possibilitat de 
presentar-lo a qualque concurs sobre 
investigació escolar.
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