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1. Passos inicials 

1.1. Alta en el sistema Ornitho.cat 

Per poder entrar dades al portal web Ornitho.cat s’ha de ser un usuari registrat. Cal que tots els 

col·laboradors del SOCC que no siguin ja usuaris d’Ornitho.cat, es registrin al portal web. Si ja ets 

usuari d’Ornitho.cat pots saltar-te aquest punt.  

Per registrar-se s’ha d’anar a la web principal d’Ornitho.cat (Figura 1). Una vegada a la web, heu de 

clicar al botó “Participar-hi” que es troba a la part central superior, just a sota dels camps d’usuari i 

contrasenya per entrar a la web.  

 

Figura 1. Pàgina web principal d’Ornitho.cat. Remarcat en vermell el botó que dona entrada al formulari d’alta de nou usuari 
del portal web.  

Aquest botó us redirigirà a un formulari (Figura 2) que haureu d’omplir amb les vostres dades 

personals per tal de realitzar correctament l’alta al sistema. Un cop omplerts tots els camps, haureu 

de pitjar el botó “Inscriure’s”. Amb aquesta acció rebreu un correu electrònic a l’adreça electrònica 

amb la que hagueu fet el registre i que a partir d’ara serà el vostre codi d’usuari d’Ornitho.cat. Aquest 

correu de benvinguda us proporcionarà una contrasenya genèrica amb la que podreu entrar al web. 

Posteriorment podreu canviar la contrasenya des de l’apartat de dades de l’usuari del portal.  



 

Figura 2. Formulari d’inscripció al portal web Ornitho.cat. 

1.2. Vinculació de l’itinerari SOCC a l’usuari d’Ornitho.cat.  

Una vegada siguis usuari registrat d’Ornitho.cat cal vincular l’usuari a l’itinerari SOCC que teniu 

assignat. Per fer-ho, haureu d’escriure un correu a socc@ornitologia.org indicant el vostre usuari 

d’Ornitho.cat (el correu electrònic que vau fer servir per registrar-vos) i des de la coordinació del 

SOCC us donarem accés al mòdul que permet entrar les dades del SOCC.  

Una vegada us confirmem via correu electrònic que us hem vinculat el vostre itinerari, trobareu els 

vostres itineraris dins dels apartats “Tots els meus protocols” i “Introduir observacions” dins de la 

pestanya “Participar” de la barra lateral esquerra (Figura 3).  

mailto:socc@ornitologia.org


 

Figura 3. Pàgina principal d’Ornitho.cat. Remarcats en vermell l’apartat “Participar” i els subapartats “Introduir 
observacions” i Tots els meus protocols”.  

2. Introducció de dades SOCC 

2.1. Localització del formulari d’entrada de dades 

Per entrar les dades dels vostres censos heu d’anar a localitzar els vostres itineraris en els subaparts 

“Introduir observacions” o “Tots els meus protocols” de l’apartat “Participar” (Figura 3).  

Si entreu via “Introduir observacions”, anireu a la finestra general de selecció de localitat per introduir 

una observació. En aquesta finestra trobareu els vostres itineraris fent clic sobre la pestanya “Els 

meus itineraris SOCC” situada a la dreta de la part central (Figura 4). Una vegada seleccioneu l’itinerari 

del que voleu entrar les dades, es desplegarà una finestra on podreu localitzar la opció “Afegir 

observacions per SOCC” que us portarà al formulari d’entrada de dades.  

En el cas de que entreu via “Tots els meus protocols”, trobareu directament un llistat amb els vostres 

itineraris assignats (Figura 5). Per anar al formulari d’introducció de dades haureu de fer clic al botó 

“Afegir les observacions” que trobareu a l’extrem de la dreta a cada itinerari.  



 

Figura 4. Finestra de selecció de localitat per introduir dades. Remarcat en vermell la pestanya “Els meus itineraris SOCC” 
i en blau el botó “Afegir observacions per SOCC”. 

 



 

Figura 5. Imatge de l’apartat “Tots els meus protocols”. Remarcat en vermell el botó “Afegir observacions per SOCC”. 

2.2. Afegir observacions: SOCC estàndard 

2.2.1 Dades generals del cens 

La primera pantalla del formulari d’entrada de dades correspon a les dades generals del cens. Els 

camps a omplir són els mateixos que incorpora la fitxa de camp(Figura 6):  

1. Data 

2. Interval horari 

3. Observacions/Impactes/Incidències 

4. Període de cens 

5. Condicions meteorològiques 

6. Comptes mamífers? 

7. Temps neutralitzat 

8. Ocultar observacions 

Simplement heu de traslladar la informació que vau anotar a la fitxa de cens a aquests camps.  

Important! 

 És imprescindible omplir totes les dades generals del cens per a poder introduir la llista 

d’espècies.  



 La data per defecte és la del dia present (en el moment d’entrada al formulari). Cal posar 

molta atenció a canviar-la per la data de cens real.  

 El comptatge de mamífers és una decisió del propi observador. Per a poder fer l’anàlisi 

d’aquestes dades és imprescindible conèixer si l’absència de mamífers en els censos es deu a 

que no se n’han vist o a que l’observador no els compta. Per tant, és imprescindible, que 

l’observador indiqui si ha decidit comptar-los o no. 

 El sistema recorda quins censos has entrat. Per exemple, si ja has entrat el primer cens de 

primavera, només et mostrarà el segon com a possibilitat d’entrada. 

 Per aquelles espècies considerades especialment sensibles o vulnerables 

(https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=156), les observacions entrades s’ocultaran de 

manera automàtica per a la resta d’usuaris. La resta d’observacions seran visibles de forma 

normal i només quedaran ocultes en cas de que l’usuari marqui el camp “Ocultar 

observacions”. 

 

 

Figura 6. Formulari d’entrada de les dades generals del cens. Els números en vermell corresponen als diferents elements a 
omplir del formulari. 

2.2.2 Dades de les espècies observades 

Una vegada totes les dades generals estiguin correctament omplertes podreu passar al formulari 

d’espècies. Inicialment aquest formulari és mostrarà totalment en blanc (Figura 7).  

1 2 

3 
8 

4 

5 

6 

7 

https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=156


 

Figura 7. Imatge del formulari d’entrada de les observacions realitzades durant el cens.  

Per escollir les espècies observades s’ha de fer servir el desplegable de la part inferior del formulari 

(Figura 8). Es poden buscar les espècies navegant directament per aquest formulari, però per fer-ho 

més àgil podeu fer servir el camp de text situat a l’esquerra del desplegable. Si comenceu a escriure el 

nom de l’espècie en aquest camp, us dirigirà a la localització de l’espècie al llistat. Una vegada tingueu 

seleccionada l’espècie que voleu afegir, heu de fer clic al botó “Afegir aquesta espècie a la llista” situat 

a la dreta del desplegable. L’idioma d’entrada de les espècies pot variar (Català, Castellà, Anglès o 

nomenclatura científica) segons la configuració individual del portal Ornitho.cat. Les espècies es 

poden anar afegint al llistat en qualsevol moment de l’entrada de dades. 



 

Figura 8. Imatge del funcionament del desplegable de selecció d’espècies.  

Una vegada hagis afegit una o varies espècies al formulari, podràs omplir els camps corresponents a 

les observacions realitzades a les diferents seccions (Figura 9). El formulari inclou els següents 

elements: 

1. Llistat d’espècies. 

2. Casella “No nidifica” 

3. Sis camps per anotar les observacions a les diferents seccions.  

4. Un camp per anotar els ocells que sobrevolen l’itinerari o migren. 

Important! 

 Pels ocells no identificats has de fer servir el codi: “Au no identificada / Aus no 

identificades”. 

 Per aquelles seccions on no hagis observat l’espècie, no cal apuntar el 0, pots deixar la casella 

buida. 

 Una vegada afegides, les espècies no es poden esborrar del llistat. Si per error has afegit al 

llistat una espècie que no has observat durant el cens, deixa buits els camps corresponents al 

nombre d’observacions. Les espècies afegides al llistat però que no tenen cap observació no 

es tenen en compte un cop acabada l’entrada de dades.  

 La casella “No nidifica” només s’ha de marcar en aquelles espècies de les que es sap amb 

seguretat que no crien a l’entorn de l’itinerari del SOCC.  



 El camp sobrevolen o migren és fa servir per anotar aquelles espècies que veiem en vol 

directe, sense que sembli que provinguin de cap punt proper a l’itinerari ni que es puguin 

parar en algun punt proper.  

  

Figura 9. Imatge del formulari d’entrada d’observacions dels censos. Exemple de com s’omple el formulari. En vermell, els 
diferents elements que incorpora el formulari.  

Per aquells que compteu mamífers en els vostres censos, l’entrada d’observacions és fa en aquest 

mateix formulari. Per a fer-ho, heu de seleccionar les espècies observades fent servir el mateix 

desplegable que amb els ocells. El llistat d’espècies de mamífers es situa just a sota del llistat d’espècies 

d’ocells i la manera d’omplir-lo és la mateixa que la del formulari d’ocells (Figura 10).  

Una vegada totes les observacions hagin estat introduïdes, per finalitzar el procés d’entrada de dades 

SOCC heu de fer clic en el botó “Llista completa (He anotat totes les espècies detectades)”. Rebreu 

un missatge de confirmació amb un resum de les vostres observacions. Una vegada que confirmeu 

l’enviament, ja haureu completat l’entrada de dades.  

1 2 3 4 



 

Figura 10. Imatge del formulari d’entrada de dades amb dos exemples d’espècies de mamífers observades.  

2.3 Afegir observacions: SOCC ampliat 

2.3.1 Dades generals del cens 

La primera pantalla del formulari d’entrada de dades correspon a les dades generals del cens. Els 

camps a omplir són els mateixos que incorpora la fitxa de camp (Figura 11):  

1. Data 

2. Interval horari 

3. Observacions/Impactes/Incidències 

4. Període de cens 

5. Condicions meteorològiques 

6. Comptes mamífers? 

7. Temps emprats per secció i temps neutralitzat 

8. Ocultar observacions 

Simplement heu de traslladar la informació d’aquests camps que vau anotar a la fitxa de cens.  

Important! 

 És imprescindible omplir totes les dades generals del cens per a poder introduir la llista 

d’espècies.  



 La data per defecte és la del dia present (en el moment d’entrada al formulari). Cal posar 

molta atenció a canviar-la per la data de cens real.  

 El formulari té en compte l’interval horari seleccionat a l’hora de calcular el temps emprat de 

cens i ha de coincidir amb la suma dels temps emprats per secció menys el temps neutralitzat. 

 El comptatge de mamífers és una decisió del propi observador. Per a poder fer l’anàlisi 

d’aquestes dades és imprescindible conèixer si l’absència de mamífers en els censos es deu a 

que no se n’han vist o a que l’observador no els compta. Per tant, és imprescindible, que 

l’observador indiqui si ha decidit comptar-los o no. 

 El sistema recorda quins censos has entrat. Per exemple, si ja has entrat el primer cens de 

primavera, només et mostrarà el segon com a possibilitat d’entrada. 

 Per aquelles espècies considerades especialment sensibles o vulnerables 

(https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=156), les observacions entrades s’ocultaran de 

manera automàtica per a la resta d’usuaris. La resta d’observacions seran visibles de forma 

normal i només quedaran ocultes en cas de que l’usuari marqui el camp “Ocultar 

observacions”. 

 

 

Figura 11. Formulari d’entrada de les dades generals del cens. Els números en vermell corresponen als diferents elements a 
omplir del formulari.  
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2.3.2 Dades de les espècies observades 

Una vegada totes les dades generals estiguin correctament omplertes podreu passar al formulari 

d’espècies. Inicialment aquest formulari és mostrarà totalment en blanc (Figura 12). 

 

Figura 12. Imatge del formulari d’entrada de les observacions realitzades durant el cens.  

Per escollir les espècies observades s’ha de fer servir el desplegable de la part inferior del formulari 

(Figura 13). Es poden buscar les espècies navegant directament per aquest formulari, però per fer-ho 

més àgil podeu fer servir el camp de text situat a l’esquerra del desplegable. Si comenceu a escriure el 

nom de l’espècie en aquest camp, us dirigirà a la localització de l’espècie al llistat. Una vegada tingueu 

seleccionada l’espècie que voleu afegir, heu de fer clic al botó “Afegir aquesta espècie a la llista” situat 

a la dreta del desplegable. L’idioma d’entrada de les espècies pot variar segons la configuració 

individual del portal Ornitho.cat. Per tant poden figurar amb el seu nom en Català, Castellà, Anglès 

o nomenclatura científica. Les espècies es poden anar afegint al llistat en qualsevol moment de 

l’entrada de dades. 

 



 

Figura 13. Imatge del funcionament del desplegable de selecció d’espècies.  

Una vegada hagis afegit una o varies espècies al formulari, podràs omplir els camps corresponents a 

les observacions realitzades a les diferents seccions (Figura 14). El formulari inclou els següents 

elements: 

1. Llistat d’espècies. 

2. Casella “No nidifica” 

3. Sis columnes, una per cada secció, amb sis camps cadascuna per anotar les observacions 

segons a quina banda de distància hagin estat detectades i si són mascles o altres.  

4. Un camp per anotar els ocells que sobrevolen l’itinerari o migren. 

Important! 

 Pels ocells no identificats has de fer servir el codi: “Au no identificada / Aus no 

identificades”. 

 Durant els censos d’hivern seran només 3 camps per secció, els corresponents a les bandes 

de distància. Durant els censos d’hivern no es necessari separar els mascles dels altres durant 

el comptatge (Figura 15). 

 Per aquelles seccions, bandes o “mascle/altres” on no hagis observat l’espècie, no cal apuntar 

el 0, pots deixar la casella buida. 

 Una vegada afegides, les espècies no es poden esborrar del llistat. Si per error afegeixes al 

llistat una espècie que no has observat durant el cens, deixa buits els camps corresponents al 



nombre d’observacions. Les espècies afegides al llistat però que no tenen cap observació no 

s’incorporen al llistat final un cop acabada l’entrada de dades.  

 La casella “No nidifica” només s’ha de marcar en aquelles espècies de les que es sap amb 

seguretat que no crien a l’entorn de l’itinerari del SOCC.  

 El camp sobrevolen o migren és fa servir per anotar aquelles espècies que veiem en vol 

directe, sense que sembli que provinguin de cap punt proper a l’itinerari ni que es puguin 

parar en algun punt proper.  

 

 

 

Figura 14. Imatge del formulari d’entrada d’observacions dels censos. Exemple de com s’omple el formulari. En vermell, 
els diferents elements que incorpora el formulari. 

 

1 2 3 4 



 

Figura 15. Imatge del formulari del SOCC ampliat durant l’hivern. Només és mostren tres camps per columna, 
corresponents a les seccions del transsecte.  

Per aquells que compteu mamífers en els vostres censos, l’entrada d’observacions és fa en aquest 

mateix formulari. Per a fer-ho, heu de seleccionar les espècies observades fent servir el mateix 

desplegable que amb els ocells. El llistat d’espècies de mamífers es situa just a sota del llistat d’espècies 

d’ocells i la manera d’omplir-lo és la mateixa que la del formulari d’ocells (Figura 16).  

Una vegada totes les observacions hagin estat introduïdes, per finalitzar el procés d’entrada de dades 

SOCC heu de fer clic en el botó “Llista completa (He anotat totes les espècies detectades)”. Rebreu 

un missatge de confirmació amb un resum de les vostres observacions. Una vegada que confirmeu 

l’enviament, ja haureu completat l’entrada de dades.  

 

 



 

Figura 16. Imatge del formulari d’entrada de dades amb un exemple d’espècie de mamífers observada. 

2.4. Espècies observades fora de cens.  

Les dades de les espècies fora de cens no s’entren mitjançant el formulari del SOCC. Per a entrar 

aquestes observacions s’ha de fer servir el sistema habitual per entrar dades casuals a Ornitho.cat. Es 

poden entrar com a localització precisa o vinculada a un punt central de quadrat o localitat especial 

(punts grocs).  

3. Revisió i edició de les dades del SOCC 

3.1 Localització de les dades del SOCC 

Les dades introduïdes del projecte SOCC s’afegeixen de manera normal al conjunt de dades 

introduïdes per l’usuari. Per tant, la manera més habitual de localitzar-les és a través de de la pestanya 

“Totes les meves observacions” dins del desplegable “Consultar” a la barra de l’esquerra de la pàgina 

d’Ornitho.cat (Figura 17). Una vegada esteu dins del vostre llistat d’observacions, podreu distingir les 

que pertanyen al SOCC per que presenten un petit quadrat de color groc davant de l’espècie.  

 



 

Figura 17. Imatge de la consulta “Totes les meves observacions”. Es pot observar els quadrats de color groc davant de les 
espècies que formen part d’un cens del SOCC. Remarcat en vermell el botó “Editar aquesta observació”.  

3.2 Edició de les dades del SOCC 

Important!  

 És molt important revisar les dades del formulari abans de finalitzar la seva entrada. L’edició 

a posteriori de les dades és més complicada i pot comportar nous errors.  

 És pot editar la informació general del cens (Data, horari, període, condicions ambientals, 

etc) 

 A nivell d’espècie es pot editar la informació corresponent a les seccions i el nombre d’ocells 

detectat. 

 Es poden afegir noves espècies en cas d’haver-ne oblidat alguna, es pot fer des de la pantalla 

de dades de qualsevol de les altres espècies del cens. 

Per editar una observació cal navegar a través de la consulta “Totes les meves observacions” fins a 

localitzar l’observació que es vol modificar. Una vegada localitzada, s’ha de fer clic en el botó “Editar 

aquesta observació” situat a la dreta de l’observació (Figura 17, en vermell).  

Aquest botó us redirigirà a la informació detallada de l’observació (Figura 18).  



 

Figura 18. Informació detallada de l’observació d’una espècie entrada com a part d’un SOCC estàndard. Destacats en vermell 
els camps que corresponen a les dades del SOCC (nombre d’ocells detectats, i secció).  

Mentre que a la part superior trobem un resum de les dades entrades, a la part central (Figura 18, en 

vermell) tenim uns camps editables corresponents a aquesta mateixa informació. Fent servir aquests 

camps es pot editar el nombre d’ocells detectats, la secció on s’han detectat i si son mascles o altres i 

la distància d’observació en cas de ser dades del SOCC ampliat (Figura 19). També es poden afegir 

noves observacions a seccions diferents a través del botó “Afegeix alguns individus més”.  



 

Figura 19. Informació detallada de l’observació d’una espècie entrada com a part d’un SOCC ampliat. 

Per editar la informació corresponent a les dades generals del cens, des de la pàgina d’informació 

detallada de qualsevol de les espècies entrades, s’ha de fer clic a la pestanya “Modificar el formulari” 

situada a la part central de la pàgina (Figura 20, en vermell). Aquí trobareu totes les dades generals 

corresponents al cens del SOCC (Dia, hora, condicions ambientals, etc), en un format molt similar al 

del formulari d’entrada de dades del SOCC. Una vegada fets tots els canvis necessaris heu de fer clic 

al botó “Actualitzar” situat a la part inferior del formulari.  

Per afegir una espècie nova al cens, des de la finestra d’informació detallada de l’espècie, podeu fer 

clic en el botó “Afegir una espècie al formulari” (Figura 20, remarcat en verd). La manera d’afegir 

dades d’una nova espècie és molt similar a la d’afegir nous individus a una espècie ja entrada.  



 

Figura 20. Imatge de la finestra d’edició de les dades generals del cens del SOCC. Destacat en vermell la pestanya que dona 
accés al formulari. En verd el botó per afegir noves espècies al cens. 

 

 

 

 

 


