HOTEL D’INSECTES

Hotel d’insectes

Els i les alumnes de l’escola Jesús, Maria i
Josep de Sant Andreu hem participat en un
APS que es centra potenciar la biodiversitat
al barri de Sant Andreu.
El projecte ha consistit en realitzar tres
hotels d’insectes per ubicar-los en diferents
llocs del barri:
1. un al Parc de la Pegaso:
●

●

●

2. Un al pati de P3 de la nostra escola
3. Un tercer a l’Hort Urbà de la Ferroviària, gestionat per
l’associacio de veïns i veïnes de la Sagrera
Aquest projecte està emmarcat dintre d’un pograma europeu
Erasmus+ que es diu GREEN (Get ready to Embrace
Environment and Nature).

Pel que fa al permís per instal·lar l’hotel al Parc de la Pegaso i a
l’assessorament quant a la construcció ens ho ha facilitat
L’oficina de coordinació de projectes d’Aprenentatge i Servei
Comunitari CFB, Progrma d’Educació Ambiental, dintre de la
Direcció de Serveis de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
Medi-Ambient i Serveis Urbans de L’Ajuntament de Barcelona.

El projecte s'ha portat a terme gràcies a la implicació de
diferents matèries. Des de biologia s'ha treballat la part
teòrica, quin és el sentit de fer un hotel i quins materials
faran que hi pugui viure un insecte o un altre. Des de
tecnologia s'ha portat a terme la part pràctica de
planificació i construcció. Des de les llengües el
desenvolupament i posada en comú de tot el projecte,
així com la implicació dels altres països que participen a
l’Erasmus+: Alemania, Portugal, Irlanda i Grècia.

Ens ha agradat aprendre a dissenyar estructures amb
diferents materials. També hem après més sobre la
biodiversitat a la nostra ciutat i al nostre barri. També la
importància de la biodiversitat dins del nostre indret i com
ajudar a reduir els problemes contra aquesta.
Hem vist com els animals milloren el nostre dia a día.
És important conèixer la importància de tenir consciència de
la necessitat de tenir biodiversitat.
La importància de cuidar el medi ambient.
El comportament dels insectes i les seves preferències.
Ara ens agradaria veure com amb els nostres hotels
d’insectes comencen a arribar més insectes i com ajuden a la
biodiversitat del nostre entorn més proper.

La part dels servei del projecte busca potenciar la
biodiversitat urbana d’insectes amb la instal·lació
d’hotels d’insectes a diversos punts
del barri. Un dels hotels s’ha instal·lat l’hort urbà
a“La Ferroviària” , hort urbà
gestionat per l’associació de
veïns i veïnes de la Sagrera. L’altre
s’instal·larà al Parc de la Pegaso.
La instal·lació es va fer amb la
col·laboració d’alumnes, personal
de manteniment de l’escola i
personal de Parcs i Jardins de Barcelona.

L'acció del servei vol conscienciar sobre la importància
dels insectes en el nostre dia a dia i lligar els i les
alumnes al barri, que se'l sentin seu i que es sentin
actors dintre de les modificacions de millora que es
pugui portar a terme.
Hi ha pensada una tasca per a explicar el que s'ha fet
per a cadascun dels indrets, on col·laboraran col·lectius
de diferents edats com alumnes de primària, persones
grans de l'associació de veïns i veïnes del barri…

Com a valoració del projecte, hem de dir que
ha estat molt positiva, tant per al barri (com a
petita aportació a la biodiversitat), com a
nivell personal: hem gaudit, hem après i hem
compartit tota l’experiència, en equip i,
també, amb companys d’altres païs
No es pot entendre el projecte sense tenir en
compte la implicació i ganes que surti bé de
tots els agents que l’han fet possible.

