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Precisió del contingut
 

Normes del joc
 

Creativitat
 

Atractiu

SAPSSAPS
BOSCOSBOSCOS

DEDE??
DE RIBERA

BOSCOS

Familiaritza't amb els principals tipus d'espècies

vegetals i animals dels boscos de ribera, i les

amenaces que pateixen. 
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cartes "arbre de ribera"

cartes "restauració"

 cartes "pertorbació" grogues

carta "pertorbació" roja

cartes "animals"

 carta "instruccions joc cooperatiu"

carta "instruccions joc competitiu"

cartes informatives

Implica't coneixent noves maneres de col·laborar

amb la recuperació d'aquests ecosistemes. 

Gaudeix d'una experiència de joc emocionant i

divertida. 

Els boscos de ribera es troben arreu de Catalunya, sempre al costat

d'una massa d'aigua. Tenen funcions ecosistèmiques molt importants:

fan de refugi de biodiversitat i ens protegeixen d'inundacions o riuades. 

Tot i això, la proximitat a assentaments humans i la seva àrea de

distribució tan limitada els fa molt susceptibles a pertorbacions, fins al

punt que a hores d'ara es consideren boscos "en perill". Mitjançant la

restauració  ecològica podem assistir en el seu procés de recuperació. 

En aquest context neix l'edició "Boscos de Ribera" de “Saps de Boscos?",
un joc educatiu que té com a finalitat familiaritzar el públic amb els

boscos de ribera, els perills als quals s’enfronten i les tasques de

restauració ecològica que s’hi duen a terme. 

Tu tries com jugues! T'agrada competir, o prefereixes col·laborar amb els

teus amics i amigues per a aconseguir un objectiu comú? De qualsevol

manera, aquest joc està fet per a tu...

Aconsegueix ser la primera persona a

restaurar el teu racó de bosc en un temps

rècord.

El treball en equip és la nostra millor

arma contra el canvi global i la

desforestació. Només amb l'ajuda de totes

podeu aconseguir restaurar un bosc de

ribera!

Desenvolupament del joc
El joc i la guia didàctica s'han elaborat a partir de projectes actuals de

restauració ecològica en boscos de ribera. D'aquesta manera, les  cartes 

 proposen mesures de restauració efectives i utilitzades a temps real. 

Per a testar el joc s'han fet quatre proves en grups d'edats diferents, cobrint el

rang especificat. En les proves s'ha jugat una partida sense interrupcions i

després s'ha avaluat en grup el joc, segons 5 aspectes d'importància determinats

pel CEDEC (Figura 1). També s'ha deixat un espai per a comentaris i

suggeriments.

Figura 1. Puntuacions mitjanes

obtingudes en els diferents aspectes

que cobreix el joc. 
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També s'ha facilitat una guia didàctica per a ampliar els coneixements

transmesos al joc, disponible per a tots els públics. 

Bibliografia: Agència Catalana de l'Aigua (2008), FAO (2020),
WWF España (2015), Castroviejo S. (1986-2012)...

Material
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