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Aprenentage Servei en ecosistemes forestals
Creació cooperativa d’una guia pràcticaCreació cooperativa d’una guia pràctica

Projecte pilot 2019/21

Finalitats

Conèixer què és una ADF i la Federació. La seva funció i la prevenció i extinció d’incendis. Comprendre la necessitat de la 

conservació del territori i la problemàtica de l’abandonament del món rural.conservació del territori i la problemàtica de l’abandonament del món rural.

Donar a conèixer els beneficis ecosistèmics dels boscos (econòmics, ambientals i socials). Cerca de la informació, disseny i 

planificació de les activitats i les entitats /empreses i teixit associatiu que les promouen. 

Donar a conèixer les principal activitats vinculades a cada un dels beneficis que ens aporta el bosc. Establir aliances amb 

entitats i institucions, implicar-se i participar en la creació de nous serveis socio-ambientals.

Procediment Procediment 

Creació d’un grup de treball obert, de professorat i tècnics. Sessions de treball per establir

Possibles propostes. Recerca i establiment d’aliances amb entitats ambientalistes i institucions 

municipals del territori, priorització i establiment de tres / quatre propostes pilot per la seva municipals del territori, priorització i establiment de tres / quatre propostes pilot per la seva 

implementació.

Aprenentatges

L’alumnat realitza serveis de diagnòstic, amb una reflexió pel coneixementL’alumnat realitza serveis de diagnòstic, amb una reflexió pel coneixement

dels ambients forestals i la seva problemàtica, entre la població local i

l’establiment d’aliances amb diferents agents per la millora del patrimoni

natural, amb activitats comunitaries significatives i motivadores de servei

socioambiental a famílies i entitats.

PROPOSTES (sorgides al grup de treball i en fase d’estudi) 

Joc de simulació.socioambiental a famílies i entitats. Joc de simulació.

Creació d’un joc de simulació, amb els elements i 

agents que intervenen en la gestió del territori, per 

simular actuacions per a la prevenció i minimització 

de riscos d’incendis forestals.
Nom Centre 

Participants (promotors)

de riscos d’incendis forestals.

Pobresa energètica.

Banc de llenya. Tinguem tots un hivern càlid.

Magda Teixidor INS  Tona 

Mònica Piella INS  Tona

Mireia Cumeras INS  Tona

Montse Marguinet INS  Tona 

Jordi Seguranyes La Salle Manlleu

L’itinerari de...

Acompanyar i difondre els valors patrimonials.

Un camí, un sender a...

Jordi Seguranyes La Salle Manlleu

Lluís Vila Serra INS Taradell

Ignasi Morgades INS Taradell

Joan Mercader L’Escorial-Vedruna Vic 

Miquel Vilaró Vedruna-Tona Un camí, un sender a...

Senyalització, manteniment.

Gimcana/ Joc d’orientació,...

Què ens amaga, que podem descobrir,... 

Miquel Vilaró Vedruna-Tona

Guillem Riera INS Gurb

Ma Rosa Tarradellas INS Miquel Martí Pol de  Roda de Ter

Laia Torralba INS El Ter de Manlleu

Jaume Bartomeu
Federació Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal d’Osona

jbartomeu@adfosona.cat
Què ens amaga, que podem descobrir,... 

Joc amb troncs.

Creació de jocs i/o elements de joc per 

complementar un  espai lúdic públic i/o educatiu.

Jaume Bartomeu
jbartomeu@adfosona.cat

Jordi Valldeoriola / Albert Trabal
Consell Comarcal d’Osona

jvalldeoriolar@ccosona.cat

Una iniciativa de:
complementar un  espai lúdic públic i/o educatiu.

Les deixalles al bosc.

Campanya de sensibilització i prevenció d’incendis.

Coordinació tècnica: Amb la col·laboració de:


