
Amb la participació de:                                                                                                                            Amb el suport de:



Ciutats més verdes

Més biodiversitat

Millorar l’aprenentatge

Espais més saludables



BIODIVERSIFIQUEM L’ENTORN ESCOLAR

· Cocreació

· Participació ciutadana

· Millora de la biodiversitat urbana 

· Espais saludables

QUI HI HA PARTICIPAT?

4 escoles de 3 municipis diferents: Castellar del 
Vallès, Torredembarra i Tortosa.

· Escola el Sol i la Lluna

· Escola Sant Esteve

· Escola Antoni Roig

· Escola Sant Llàtzer

380 alumnes + 200 voluntaris (professorat i 
AFAs)



REALITZACIÓ DEL PROJECTE

· Matèries implicades: Treball interdisciplinari

· Cursos: grups classe de 3r a 6è de primària

· Dedicació: 4 sessions en horari escolar i 2 extraescolars

· Fases: 



I. Treball previ amb els agents implicats

· Ciutadania

· Entitats

· Comunitat educativa

· Ajuntaments



II. Introducció del projecte

· Presentació del projecte

· Conceptes: Biodiversitat i urbanisme

· Joc «Replantegem la ciutat»



III. Diagnosi col·laborativa

· Sortides de reconeixement de 
l’entorn escolar

· Ciència ciutadana



IV. Disseny de propostes de millora

+ Biodiversitat

+ Salut

+ Benestar



V. Execució

- Ciutats més verdes:

· Afavorir la vegetació autòctona

· Millorar la qualitat de l’aire

· Refugi per la fauna urbana

- Hotel insectes
- Caixes niu
- Nius d’oreneta
- Menjadores
- ...

- Acords de custòdia



APRENENTATGES

· Conèixer la fauna i la flora del municipi

· Prendre consciència de la problemàtica de 
les espècies invasores

· Iniciació en la metodologia de la ciència 
ciutadana

· Entendre la complexitat  del sistema urbà

SERVEIS

· Afavorir a la biodiversitat i millora de l’entorn 
escolar.

· Obtenció de dades útils pels investigadors i 
tècnics.

· Difusió a les famílies i el seu entorn.



CONTINUÏTAT DEL PROJECTE: 

Àmbit d’actuació: Sabadell
Període: Curs 2019 -20
Agents implicats: Ciutadania i comunitat 
educativa

Finançat per:

Tots els materials disponibles a:

http://adenc.cat/biodiversifiquem-lentor
n-urba-replantegem-la-ciutat/biodiversifi
quem-lentorn-escolar/

Oferta activitats de foment de 
la biodiversitat i als patis 
escolars.

Projectes de transformació 
patis: 
Altafulla i Torredembarra

Informació activitats:

https://drive.google.com/file/d/1g70O5ECMO1Q72kzL0T
MWkpP9Z8Z7wVTM/view
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Vols replantejar el teu municipi?

PARTICIPA!
Per més informació contacta amb nosaltres:

www.adenc.cat

93 717 18 87

correu@adenc.cat

@adenc1982

www.gepec.cat

97 733 11 42

secretaria@gepec.cat

@gepecedc
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