
La visió de
l’ajuntament



Els tres pilars de l’ApS Ambiental

ALUMNAT ENTORN                                           
COMUNITAT

Aprenentatge                         Repercussió ambiental                      Repercussió social

INTERESSOS:

✔ Activitat d’impacte 
✔ per  l’alumnat

✔ Acció de voluntariat

✔ Ecosistemes 

Repercusió social?

PROJECTES:



Professorat

IDEES! 

Acció d’impacte i de 

voluntariat pel medi 

ambient local

febrer 2022

Ajuntament      +    associació GRENP

març 2022

Escola de la Natura

Professorat

GRENP

Aprenentatges 

Ens organitzem!

Projecte de 
recuperació del 
riu Tenes

Parets, lliure 
d’espècies 
invasores

Professorat + alumnat

juny 2022

La nostra reserva natural  
(fauna + flora)

Visita d’impacte!
El riu Tenes i els ecosistemes 
aquàtcics. 
Problemàtica i línies de futur

Visita d’impacte!
Visita al voltant de l’escola
Neteja espontània!

Visita d’impacte!
Llac de Fcesc Macià. 
Problemàtica de 
l’abandonament d’animals 
exòtics. 

Ajuntament 

* Plantem ginesta!
* «Una merda d’exposició» 

Professorat

Professorat + 

ajuntament

juny 2022

*Què podem fer pel nostre entorn?
* com i a quí li expliquem?

Professorat

Ajuntament

Avaluació individual – conceptual
Avaluació grupal – valors
Autoavaluació - diana

Professorat+ alumnnat

* Presentació a la resta de l’escola:  exposició guiada i 
enquesta «Una merda d’exposició»
* Presentació a les famílies.
* Presentació a l’equip de govern i noticies
* Presentació a la ciutadania (Ràdio)

Temps!
Què podem implementar el 
curs vinent?

*Medi natural i entorn
urbà

*Valors
*Plàstica
*Estadística
*Tecnologia

4 h/setmana

1 mes



Els aprenentatges del projecte



El servei

Plantem ginesta al marge i camins del riu!



A qui beneficia l’acció?



No vull marxar sense dir que...
«Ha estat tota una experiència, no només han treballat pel seu 

entorn més proper, sinó que també han anat a la ràdio a fer difusió i 

fer que tothom prengui consciència de la importància de respectar el 

nostre entorn. La Cloenda va acabar de fer-ho molt especial, doncs 

van compartir espai amb l’alcalde i regidors per explicar tota aquesta 
magnífica experiència. Sens dubte, no ho oblidaran mai!»

Notícia Presentació Podcast

http://www.parets.cat/actualitat/noticies/2022/05/31/els-alumnes-de-5e-de-l-escola-ns-montserrat-presenten-el-projecte-ambiental-la-nostra-reserva-natural-a-l-escola-de-la-natura-de-parets
https://www.canva.com/design/DAFBvLm46eQ/-nUu4ZaiL7iUkaewxiSNmg/view?utm_content=DAFBvLm46eQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.rap107.fm/programs/rapmati/rap107_podcast_18585?ref=tw

