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Qui som? 
 

•  Escola rural Portella Blanca 

•  Lles de Cerdanya 

•  Importància de l’entorn en el nostre projecte educatiu 

•  Projectes d’educació ambiental 

	



Presentació del projecte 
 
•  Curs 2018-19à Ens unim al Projecte Orenetes  

•  És una iniciativa de l’Institut Català d’Ornitologia 

•  Consisteix en fer un cens de les orenetes a Catalunya, les Balears i el País Valencià 

•  El duem a terme amb ajuda dels Agents Rurals 

Perquè el fem?  
•  S’adequa al nostre PEC  

•  Aus característiques del nostre territori que cal preservar perquè aporten nombrosos 

beneficis  

		



Com s’ha dut a terme el projecte? 
 

•  Durant les hores lectives, en gran grup  

•  És un projecte transversal,  

•  Temporització: 3r trimestre, coincidint amb el cens 
	



En què consisteix el servei?  
 
 

Es realitzen dos cens: el primer al maig i el segon al juny.  

•  Maig: arribada de les orenetes a Catalunya. Comptem quants nius hi ha a les 

façanes de les cases i en quin estat es troben  

•  Juny: Tornem a observar els nius i ens fixem si hi ha algun canvi 

(abandonament de niu, nius nous, nius arreglats, ....). 

•  Un cop donats d’alta a l’aplicatiu del projecte,  

        ho anotem tot a la graella de l’ICO. 

	



Aprenentatges del projecte 
 

•  Respecte, cura i conscienciació amb el Medi Ambient  

•  Relació amb altres matèries 

-  Característiques de les aus, hàbitat, diferenciació d’espècies d’orenetes 

(cuablanca, vulgar) 

-  Falciots i ballesters 

-  Migracions d’altres animals i persones  

-  Mapamundi amb els països on migren 

-  Orientació i interpretació de plànols urbans  

-  Escriptura en diferents formats 

-  Històries matemàtiques 

-  Observació directa de la realitat per plasmar-ho a paper 
 

	





         Beneficis del projecte 
 

•  Comunitat educativa (escola, famílies) 

•  l’ICO (una localització més a la base de dades) 
 

Futur del projecte i propostes de millora: 
 

•  Continuar amb el Projecte Orenetes 

•  Fer-lo més extensiu i participatiu als veïns del poble  

•  Aprofundir en l’estudi d’altres famílies d’aus  

•  Seguir-ho relacionant amb les propostes del dia a dia 
 
 
	



Valoració general del projecte 
 

•  Valoració molt positiva   

•  Com a docents: seguim amb l’educació ambiental per crear consciència real 

•  Alumnat:  

- “No sabíem que a Lles hi havia tantes orenetes ni tants nius!”, 

- “M’agraden les orenetes perquè així em piquen menys els mosquits”,  

- “Ostres, quin viatge tan llarg per un ocell tan petit!”  
 

•  Recomanem participar al Projecte Orenetes a qualsevol escola!	



Gràcies! 
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