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Presentació del projecte

Any 2018.
Disseny projecte:

Amb el suport de:



Entitats implicades en el projecte:

Institut Baix Montseny



L’espai de les Llobateres



L’espai de les Llobateres



Revisió de l’estat actual de les Llobateres



Any 2018. Disseny del projecte.

Projecte adreçat al conjunt d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria de l’INS Baix 
Montseny, i per tant, a joves  d’entre 12 i 16 anys (es té en compte l’edat de participació en 
les diferents tasques, per adaptar-les a la capacitat de l’alumnat, o a l’ús d’algunes eines).

El projecte s’emmarca els següents àmbits curriculars:
- Àmbit cientifico-tecnològic (és el central)
- Àmbit social
- Àmbit de l’educació física
- Àmbit cultura i valors
- Àmbit personal i social

Però en les diferents tasques també s’integren altres àmbits:
- Àmbit lingüístic 
- Àmbit matemàtic
- Àmbit artístic 
- Àmbit digital



Any 2018. Disseny del projecte.

Aquests objectius es concreten en:

 Afavorir una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal 

d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa, 

i desenvolupar la competència social ciutadana.

 Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes 

i amb el treball d’equip, en el medi natural.

 Donar a conèixer a l’alumnat i les famílies un dels espais naturals més 

importants del seu municipi.

 Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.

 Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.

 Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social 

per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, 

cohesionada i arrelada al territori.



L’enquesta estava dividida en diversos aspectes:

• Coneixements previs: En aquest apartat es recull informació sobre alguns
coneixements previs que els/les alumnes tenen sobre els ecosistemes naturals.

• Percepció: En aquest apartat es recull informació sobre la percepció que tenen
els/les alumnes de la conservació dels espais naturals.

• Divulgació i motivació: Finalment, en aquesta secció es valora el nivell de
coneixement i mecanismes per millorar-ho, entre el públic en general, així com la
motivació dels/les alumnes per implicar-se en la seva conservació.

recollir de forma objectiva informació sobre la percepció, la 
importància i el coneixement previ dels alumnes sobre un Espai 

Natural del seu municipi, i la seva visió sobre la possibilitat 
d’implicació dels estudiants en la seva conservació.

En la etapa de disseny: ENQUESTA als alumnes de l’ESO
amb l’objectiu de:

Com s’ha dut a terme el projecte APS/SC?



Els aprenentatges del projecte

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I REFLEXIÓ

Algunes de les activitats de reflexió proposades serien:

 Visita a les Llobateres per conèixer i detectar problemes i necessitats de la zona humida,

 Anàlisi del seu estat de conservació/manteniment,

 Estudi de les espècies vegetals (autòctones i invasores) i la fauna que l'habita,

 Reflexió sobre les causes i conseqüències de l’estat de conservació,

 I totes les activitats proposades que formen part de la documentació sobre l’espai.



Els aprenentatges del projecte

ACTIVITATS DE SERVEI I IMPACTE EN 
L'ENTORN

 Sensibilització sobre la necessitat d’implicar-se en 
accions de servei a la comunitat.

 Preparació, organització i posada en pràctica de:

 Inventari de la vegetació i la fauna, caracterització 
de l’espai (censos periòdics); Elaboració de miniguies
/ checklist,

 Campanya de neteja de les Llobateres,

 Eliminació d'espècies invasores, plantació 
d'espècies autòctones,

 Participar en el manteniment de les 
infraestructures i senyalització,

 Elaboració de cartells o vídeos de difusió del 
servei a nivell de centre i també entre els habitants 
del municipi,

 Reunions amb altres entitats municipals per 
presentar la jornada de difusió i demanar la seva 
col·laboració.



En què consisteix el servei?

Es proposa un servei transversal a tot l’alumnat de Secundària Obligatòria,  però 
que es concretarà el proper curs com a projecte de Servei comunitari pels alumnes 
de 3r d’ESO. Diferenciat en:

•Etapa de preparació: Consolidar els coneixements ambientals de l’espai, 
involucrar els professors i alumnes del centre, identificar les necessitats de 
l’espai i les vies per a la divulgació dels seus valors, planificar les tasques a 
desenvolupar cada curs i els recursos necessaris, els cursos de la ESO implicats 
en cada tasca, els responsables de les accions, i el calendari d’actuacions i la 
planificació de la difusió i la participació d'altres agents de la comunitat.

•Etapa d’execució

•Etapa d’avaluació: Com valoraran els alumnes el servei que han realitzat? Com 
avaluen tot el que han après? Com celebraran el resultat del projecte? Com es 
plantegen les perspectives de futur? Quines accions posteriors pensen que 
s’haurien d'implementar?



A qui ha beneficiat l’acció del servei?

 A una zona natural protegida, i la 

seva biodiversitat (Les Llobateres).

 A l’alumnat i professorat de l’INS

Baix Montseny.

 Als habitants de Sant Celoni, i 

municipis propers.

A SEO/BirdLife per l’assoliment dels 

seus objectius de conservació i 

sensibilització



No vull marxar sense dir que.....

l’acollida i la implicació de l’Institut a l’hora de 

poder plantejar el projecte d’ApS/SC de Medi 

Ambient el ha estat molt positiva, així com 

l’interès de l’Ajuntament per l‘espai natural i el 

projecte de Servei comunitari en sí.

De cara al curs 2019-2020 ja hem signat el 

conveni amb l’INS Baix Montseny per a poder 

desenvolupar-lo.....



I no vull marxar sense dir que.....

de fet, ja a la primavera 2019 ja hem fet:

Activitat amb alumnes de 2on ESO de l’INS Baix Montseny a les Llobateres



Activitat amb alumnes de 2on ESO de l’INS Baix Montseny a les Llobateres



MOLTES GRÀCIES!!!
catalunya@seo.org

Institut Baix Montseny


