
AMB / IES Mercè Rodoreda

Itinerari botànic 
al parc de Can Buxeres



Què volíem fer?

“Una sola Terra”: prendre consciència de l’educació ambiental

El dia 5 de juny va ser el Dia Mundial del Medi Ambient “Una sola Terra”.

Nosaltres, com a nou Cicle Formatiu de Medi Ambient a la ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat, Educació i Control Ambiental, hem participat
en diferents projectes per a cridar a viure de manera sostenible i en
harmonia amb la natura.



Quin projecte es va realitzar?

Itinerari botànic al parc de Can Buxeres

Un dels projectes més bonics, emotius i interessants que hem fet ha sigut
l’Aprenentatge i Servei: Itinerari botànic al parc de Can Buxeres.

L’activitat es va portar a terme en col·laboració amb 
l’entitat AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
l’escola La Carpa.

L’entitat col·laboradora d’AMB va ser Siboc i 
l’educadora que ens va donar molts bons consells 
va ser Sara Piqueras. 

Aquest projecte es va realitzar els dies 10, 16 i 18 de maig i es va incloure
com a avaluació dins un mòdul formatiu.



Primera foto de l’itinerari botànic a Can Buxeres: 

alumnes – monitors/es d’ECA IES Mercè Rodoreda (1r dia) 

i monitora de Siboc (AMB)



Última foto de l’itinerari botànic a Can Buxeres (3r dia): 

alumnat d’ECA IES Mercè Rodoreda i 4t A Escola La Carpa



Quines etapes va presentar el projecte?

Fase prèvia: 

Contacte 
amb 

l’Ajuntament 
(Medi 

Ambient) i 
AMB 

(octubre)

Fase inicial 
amb alumnes: 

Enquesta de 
satisfacció 
parc de Can 

Buxeres 
(novembre)  

Fase inicial 
amb entitat 

AMB i 
contacte amb 

l’escola 
La Carpa 

(desembre)

Plantejament de 
l’activitat i dates 
acordades amb 

l’escola de primària 
(desembre -febrer)

Preparació de 
l’activitat amb 

l’empresa Siboc 
(gener – març)

Primer dia: 
10 de maig 

amb 
alumnes de 

4t B

Segon dia: 
16 de maig 

amb 
alumnes de 

4t C

Tercer dia: 
18 de maig 

amb 
alumnes de 

4t A

1a sessió
Descoberta del parc 

( 21 abril) 

2a sessió
Simulacre
(28 abril) 

3a sessió
Actuació 

(10 de maig)

Preparació 
d’itinerari a classe 

(25 abril) 

Preparació del 
guió final i 
material

(2 maig, 9 maig)

https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/portada/visita-al-parc-de-can-buxeres-enquesta-de-satisfaccio/
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/general/itinerari-botanic-de-lalumnat-deca2-i-lescola-la-carpa-aps-de-lamb/


Com va sortir?

L’activitat va sortir molt bé. Tres dies, tres classes i monitors diferents.

Veiem el vídeo explicatiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=5wqrln87N3M&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=5wqrln87N3M


A qui ha beneficiat l’acció del servei?

L’Aprenentatge i Servei ha beneficiat a tots els participants.

Per què?

- El grup d’Educació i Control Ambiental va col·laborar de zero fent un
grup molt cohesionat amb la participació de tots, van crear de zero
les activitats de l’itinerari a fer i es va posar en pràctica una de les
principals fites dels cicle formatiu: EDUCACIÓ AMBIENTAL.

- Els alumnes de l’Escola La Carpa van disfrutar, van descobrir que el 
parc del costat de l’escola té uns arbres meravellosos i que els pots 
conèixer de forma divertida. 



Valoració d’una alumna de 4t B Escola La Carpa



Valoració d’una alumna de 4t B Escola La Carpa



Valoració dels mestres de primària de 

l’Escola La Carpa

La valoració va ser molt positiva. Al formulari Google Forms i al llarg de les 

activitats la coordinadora va assenyalar el desig de tornar-ho a repetir.  



No vull marxar sense dir que...

• M’agradaria que es pogués tornar a repetir a 
l’Escola La Carpa i a les escoles de primària del 
voltant del parc de Can Buxeres! 

• A nivell personal ha sigut un projecte MOLT BONIC 
I EMOTIU i espero que a L’Hospitalet de Llobregat 
hi hagi més presència dels alumnes d’ECA per a 
futures col·laboracions.

• I gràcies a Toni Martín, tutor 4t B de l’Escola La 
Carpa, que ho ha fet possible. 



Ens veiem..

AMB / IES Mercè Rodoreda

Itinerari botànic 
al parc de Can Buxeres


