
Resultats preliminars BioBlitzBcn2015 
 
 



Espècies identificades:  
 
Plantes    88 
Líquens   35 
Mixomicets  18  
Algues   12  
Formigues   16 
Artròpodes general  98* 
Papallones   16 
Cargols   12 
Amfibis i rèptils    2 
Ocells   35 
Ratpenats      2      
 TOTAL  334 
 
Més de 5.000 fotos (8%)  
 
* Grups i no espècies  
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Itineraris de recerca Activitat complementària 

Divendres matí 20 0 

Divendres tarda 7 1 

Dissabte matí 25 9 

Dissabte tarda 11 3 

63 13 

Com era d’esperar el grup dels artròpodes és 
sense dubte el més nombrós i encara ho serà 
més quan es pugui treballar amb la 
identificació de les mostres.  
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2015: 334 espècies 

S’ha produït un creixement en la identificació d’espècies durant els últims anys del 
BioBlitzBcn. Aquest increment s’ha produït per l’augment del nombre d’especialistes 
que han participat al projecte i per l'interès científic que ha despertat. Encara que el 
número d’espècies identificades enguany és inferior, el fet que les mostres seran 
estudiades pels especialistes a partir d’ara fa pensar que s’aconseguirà incrementar 
aquest número. 

Parc del Laberint d’Horta 

Jardí Botànic Històric 



Avaluació 
 
El desenvolupament i consolidació del BioBlitzBcn ha anat acompanyat en els darrers 4 
anys d’un esforç d’avaluació per identificar els aspectes que funcionen bé i els que caldria 
millorar, comprovar si l’impacte buscat en els participants és l’esperat, i per veure, en 
definitiva, si s’assoleixen els objectius de l’activitat.  
 
Mètodes utilitzats per recollir opinió i conèixer millor l’experiència participativa (2015) : 
 
• Qüestionaris (tres tipus: públic general, professorat de grups escolars, i especialistes). 
• Plafó de comentaris: post-its per alumnes i públic general, i dibuixos per als nens.  
• Observacions directes d’itineraris de recerca. 
• Reunions d’avaluació amb l’equip d’organització i amb els especialistes. 



 
Resultats esperats:  
 

Els participants hauran passat una bona estona, hauran après coses noves, i hauran 
contribuït a fer una tasca científica productiva. 
 

Els participants haurien de sortir del BioBlitzBcn amb una més gran consciència de la 
natura de la ciutat, i entenent millor el que és la biodiversitat i el treball científic de 
documentar-la, necessari per a la seva conservació. Idealment també, havent après 
habilitats naturalistes bàsiques, i amb ganes de practicar-les pel seu compte. O encara 
millor, amb la idea de seguir contribuint a documentar i conservar la biodiversitat, 
apuntant-se en algun altre projecte de ciència ciutadana. 



 
Alguns resultats 2013-2014 (els de 2015 s’estan treballant) /1: 
 
• Els elements centrals del format BioBlitz són molt apreciats pels participants. 
Concretament, l’oportunitat d’interacció amb els especialistes és el més valorat entre el 
públic general, una apreciació que és corresposta pels especialistes, essent la interacció 
amb els participants el que més els ha agradat en primer lloc. L’element més valorat pel 
professorat, i el següent pel públic general, és el treball de camp: l’experiència i la 
pràctica de l’observació i la identificació d’espècies. 
 
• L’impacte del BioBlitzBcn com experiència d’aprenentatge en sentit ampli és 
clarament positiu. La valoració dels indicadors bàsics d’aprenentatge és positiva per més 
d’un 90% del públic general enquestat, no només pel que fa a l’adquisició de 
coneixements sinó també en la millora de la comprensió sobre temes clau, i sobretot, en 
generar interès pel tema i motivar per a una implicació a més llarg termini.  
 
• L’aspecte d’aprenentatge en el que hi ha més marge de millora és en l’aprenentatge 
d’habilitats naturalistes bàsiques (observació, recol·lecció, documentació, identificació), 
ja que una quarta part dels participants creuen que no les han adquirit. De tota manera sí 
se n’han adquirit la predisposició a practicar-les pel seu compte és elevada. Aquest és un 
aspecte que cal reforçar proporcionant pautes, materials i formació complementària.  
 



 
Alguns resultats 2013-2014 (els de 2015 s’estan treballant) /2: 
 
• Els professors que porten grups escolars confirmen el valor d’aprenentatge que té el 
BioBlitzBcn per als alumnes, per les oportunitats úniques que ofereix d’acostament al 
treball científic naturalista i d’iniciació a la pràctica naturalista d’estudi de la biodiversitat 
amb l’acompanyament d’experts.  
 
• Pràcticament tots els professors tornarien a portar un grup al BioBlitzBcn, el que és un 
bon indicador de satisfacció. Alguns motius citats per voler repetir: 
 

“El coneixement d’experts en aquestes àrees d’estudi és molt motivador per a l’alumnat”. 
 

“L’aprendre coses que no s’aprenen als llibres” 
 

“És un tancament de curs excel·lent, i un element de vinculació amb l’alumnat i la natura molt valuós.” 

 
• Els especialistes tenen un paper central en l’èxit del BioBlitzBcn, tant en la vessant 
pública com científica. Entre aquests, hi ha consens que la vessant pública (la divulgació, 
la participació) es pot considerar consolidada, i que a partir d’ara cal centrar més els 
esforços a reforçar la part científica. L’objectiu de generar dades científiques útils per 
enriquir el cens de biodiversitat de Barcelona el consideren només parcialment assolit. 
 


