AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
Model adaptat de LA TRAPA: UNA EXPERIÈNCIA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A SECUNDÀRIA

Amb aquesta graella intentarem analitzar els efectes de l’acció de les persones en el Trenc al llarg
dels darrers anys.
Com fer-ho?
1.- A la columna A, marca amb una X les accions que creus han tengut un impacte significatiu
sobre el medi.
2.- A continuació valora cada columna senyalada amb X en relació als diferents elements del
medi. Si penses que una acció ha tengut un impacte positiu, posa + a la casella corresponent, en
cas contrari posa-hi un -. Si penses que no ha tengut un impacte significatiu, deixa-ho en blanc.
3.- Per acabar compta els signes + i - per columna i per files. Així podràs veure quins elements
del medi s’han vist més afectats, positiva o negativament, i quines accions han tengut un major
efecte.
Una vegada emplenada la graella i fets els recomptes, intenta donar solució a les qüestions que hi
ha a peu de pàgina.

A

1- Introducció de flora al.lòctona
2- Abocament de residus al mar
3- Abocament de residus a terra
4- Extracció de sal
5- Estracció de marès
6- Extracció d’arena
7- Obertura de camins
8- Circulació de vehicles
9- Trànsit de persones
10-Posar cordes per delimitar espais
11-Moviments artificials d’arena
12-Construcció d’edificacions
13-Col·locació d’amaques i parasols
14-Acondicionament d’aparcaments
15-Urbanització
16-Fondeig d’embarcacions
17-Renous i vibracions
18-Retirada de posidònia
19-Ús de pesticides
20-Pesca
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1.- Diguès alguna cosa que es pugui fer per augmentar els impactes positius i disminuir els
negatius.
2.- Què penses de l’ús que han fet i feim les persones d’aquesta zona de costa.
3.- Diguès alguns aspectes que segons tu hauria d’incloure un projecte de recuperació de
litoral en aquesta zona.

es Palmer

Camp d'Aprenentatge

ACCIONS

1- L’aigua de la mar
2- La platja
3- Les dunes
4- La costa rocosa
5- La vegetació marina
6- La vegetació dunar
7- Els animals terrestres
8- Els aucells
9- La fauna marina
10-La pesca
11-La navegació
12-Llocs de feina
13-La imatge turística
14-La platja, zona d’oci
15-Les salines

ELEMENTS DEL MEDI

