
Pojectes d'APiSC per a la creació de refugis climàtics i per a la
biodiversitat mitjançant Solucions Basades en la la Natura als

centres educatius i els seus entorns immediats

Instituts + resilients al
canvi climàtic

IES Pallerola (St Celoni)



Antecedents

Projecte Pati (R) Evolució + Natura
IES Cirviànum (Torelló)

 IES Pepa Colomer (el Prat de Llobregat)

APiSC les Llobateres
IES Baix Montseny i IES Cor de Maria

(Sant Celoni)



FUN FACT:

Problema social/ ambiental que atén
Efectes del canvi climàtic  que també afectaran als centres educatius

desnaturalització progressiva dels centres educatius

escola bressol infantil primària secundària

augment de les
onades de calor

declivi de
 la biodiversitat

fenomens metereològics
 extrems

reducció de les precipitacions 
més risc de sequera



Renaturalitzar els patis dels centres educatius i realitzar accions als seus
entorns immediats per tal de crear refugis per a la biodiversitat i mitigar així

els efectes del canvi climàtic mitjançant Solucions Basades en la Natura.

Què proposem?

dins
pati 

fora
entorn social natural

connectivitat ecològica
augment de superfície verda 

espais resilients i capaços d'atendre
 tant les necessitats socials com de la biodiversitat



Entorn
proper

Pati

dimensió natural
quina biodiversitat hi ha a

l'entorn
 i en quin estat està ?

dimensió natural
quina i quanta 

natura hi ha al pati?

dimensió social
quines són les dinàmiques

relacionals al pati,
 són positives , coeducadores,

enriquidores?

Diagnosi + definir accions 10h 

Posada en
comú de les

diagnosis
+

disseny 
participatiu

+
Priorització i

definició
d'accions

accions 10h

Entorn
proper

Pati



+ superfície
verda en
entorns
urbanitzats

Alumnat

Dona veu i capacita als i
les joves de manera
proactiva en quelcom
que els afecta de manera
directa 

Espais més saludables i
enriquidors per desenvolupar-
se, tant a nivell social,
emocional  com curricular

Posar en pràctica
diferents
competències 

Entorns més
preparats per
afrontar els nous
reptes del canvi
climàtic

Societat Natura

Connectivitat
ecològica en
entorns urbanitzats

Entorns més
amables per
acollir les
necessitats
de la
biodiversitat

Beneficis, valor social i
ambiental


