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La puntuació la calculeu a partir del barem del punt 8 del Desenvolupament de l’activitat.
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Glossari
Abocament. Acció de dipositar re-
sidus al medi o a una infraestructura 
destinada a tractar-los o a contenir-
los. 
Aeròbic.  Dit dels éssers vius, 
especialment microorganismes que 
necessiten oxigen per viure.
Aiguamoll. Terreny inundat o al-
menys amarat d’aigua d’una manera 
permanent.
Alternatiu. Proposta de pensament, de 
gestió o d’actuació diferent de l’habitual. 
En aquest cas, té més en consideració els 
paràmetres ambientals.
Ambient. Vegeu Medi.
Ambientalisme. Actitud o moviment 
en defensa d’un medi ambient sa i no 
degradat.
Anaeròbic. Dit dels microorganismes 
que no necessiten oxigen per viure.
Aqüífer. Subsòl, generalment a la 
vora dels rius, amarat d’aigua com 
una esponja.
Biodegradable. Dit d’aquelles ma-
tèries el procés de descomposició de 
les quals les porta a integrar-se en els 
cicles naturals. 
Biodiversitat. Varietat de vida 
en totes les seves formes, nivells i 
combinacions, inclosa la diversitat 
d'ecosistemes, la diversitat d'espècies i 
la diversitat genètica.
Biologia. Ciència que estudia els éssers 
vius.
Biosfera. Capa de la Terra on es 
desenvolupa la vida i que inclou les 
parts de la litosfera, l'hidrosfera i 
l'atmosfera poblades per éssers vius.
Cicle. Procés tancat que segueix la 
matèria passant des del món mineral 
a formar part dels éssers vius i vice-
versa (cicle de l’aigua, cicle de la vida, 
etc.).
Conservació. . Gestió de l’ús que 
l’ésser humà fa de la biosfera amb la 
finalitat de proporcionar el benefici 
sostenible més gran per a les gene-
racions actuals i, alhora, assegurar la 
viabilitat d’ús per a les generacions 
futures. En conseqüència, conserva-
ció implica preservació, restauració, 
manteniment, ús sostenible, etc. dels 

recursos naturals, tant dels organismes 
vius com dels hàbitats que els mantenen.
Consum. Fer servir tota mena de recursos 
naturals o de productes transformats.
Contaminació. Alteració directa o indirecta 
de les propietats físiques, químiques, biolò-
giques, tèrmiques o radioactives d’un medi, 
introduint-hi residus o substàncies nocius 
per a la salut, la supervivència o el benestar 
de qualsevol espècie.
Depuració. Acció de llevar les impure-
ses de l’aigua per mitjà d’un procés físic, 
químic, biològic o mixt.
Ecòleg. Persona versada en ecologia.
Ecologista. Persona que segueix la teoria 
i la pràctica de l’ecologisme.
Esgotament. Escassetat o manca de 
recursos naturals a causa de la gran explo-
tació humana.
Fauna. El conjunt de tots els animals del 
planeta (o d’una regió).
Fotodegradable. Dit d’aquelles matèries 
que per l’acció de la llum es descomponen 
integrant-se en els cicles naturals.
Hàbitat. Lloc en què es desenvolupa la 
vida d’un ésser viu o d’una comunitat 
d’éssers vius que es caracteritza per un 
conjunt determinat de condicions ambien-
tals.
Impacte (dit generalment impacte 
ambiental). Conjunt d’efectes que una 
determinada acció o activitat produeix 
sobre el medi.
Medi. Entorn en què s’esdevé l’existència 
d’un ésser viu o d’una comunitat. El medi 
comprèn tots els factors que influeixen 
en el desenvolupament d’un organisme, 
llevat del factor genètic.
Natura. Conjunt interrelacionat dels 
medis biòtic i abiòtic fruit de l’evolució 
que ha experimentat la biosfera des dels 
seus inicis.
Naturalista. Persona amb interès i afició 
per conèixer la natura.
Parc (especialment parc natural). Àrea 
natural relativament extensa, amb nota-
bles valors paisatgístics, poc alterada per 
l’acció humana i que gaudeix d’un règim 
especial de protecció.
Pol·lució. Vegeu Contaminació.

Protecció. Iniciativa, generalment de 
tipus legal, destinada a mantenir en bon 
estat certs sistemes naturals.
Reciclable. Objecte o matèria apta per 
a l’ús després d’haver estat ja usada 
anteriorment i d’haver sofert un procés 
de reparació.
Recurs. Tot allò que hi ha a la natura 
que és apte per a l’ús humà.
Renovable. Aplicat a recurs, recurs 
natural que, un cop ha estat aprofitat 
en un moment i un lloc determinats, és 
susceptible de ser aprofitat en el mateix 
lloc de seguida o al cap de poc temps.
Reserva (especialment reserva natural). 
Espai natural d’extensió reduïda i de 
gran interès científic, la protecció del 
qual es fa per a preservar íntegrament el 
conjunt d’ecosistemes naturals que con-
té (reserva natural integral), o alguna de 
les parts que el formen (reserva natural 
parcial).
Reutilitzable. Que es pot tornar a fer 
servir amb una simple adequació (per 
exemple: netejant-ho), sense haver-ho de 
sotmetre a un nou procés de fabricació. 
Salinització. Penetració d’aigua marina 
en els aqüífers de vora mar a causa de la 
sobreexplotació.
Sostenible. Aplicat a desenvolupa-
ment, desenvolupament que satisfà les 
necessitats de les generacions presents 
sense comprometre les necessitats de les 
generacions futures
Vegetació. El conjunt de totes les 
comunitats vegetals del planeta (o d’una 
regió).
Verd. El nom d’aquest color s’aplica, 
sobretot publicitàriament, a aquells mo-
viments cívics favorables a la protecció 
de l’entorn o a aquells productes que no 
el danyen


