
Organitzen: Amb el suport de: 

                www.setmananatura.cat 



L’objectiu de la Setmana de la Natura, que tindrà lloc del 26 de maig al 5 de juny de 2018, és organitzar activitats 
arreu de Catalunya per sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura de la nostra natura, de l’aire, l’aigua, la terra, la 
fauna i la flora del nostre país. 
 

 

Animem als centres educatius a promoure activitats als vostres centres entorn la conservació del 
patrimoni natural i el medi ambient, per fomentar la sensibilitat ambiental dels infants. 

Organitzen: Amb el suport de: 

La segona edició de la Setmana de la Natura (2017) 
 

• 327 activitats arreu de Catalunya 

• 180 organitzadors (associacions, fundacions, ajuntaments, 
administracions, escoles, empreses, etc.).  

• 28.000 participants 



Organitzen: Amb el suport de: 

Des de l’escola també us podeu sumar a la Setmana de la Natura! Hi ha infinites opcions per participar-hi, només cal que 
trobeu la que s’adiu millor a la vostra escola: 

ORGANITZA UNA ACTIVITAT A L’ESCOLA: un taller de 
treballs manuals amb materials reciclats, una excursió per 
un entorn natural proper, una xerrada sobre fauna o flora, el 
passi d’una pel·lícula o documental sobre el canvi climàtic... 
són només alguns exemples d’activitats que podeu 
organitzar des de la vostra escola. 

COL·LABORA AMB UNA ENTITAT AMBIENTAL: segur 
que al vostre poble o ciutat hi ha alguna entitat 
ambiental sense ànim de lucre que treballa per la 
conservació de la natura! Contacta-hi i sumeu esforços 
per organitzar una activitat divertida i atractiva pels 
infants. I si no trobes cap entitat, nosaltres t’ajudem! 

 

Per exemple, el 2016 l’associació La Paniquella va fer 
un Cens de la població d’oreneta cuablanca per 
implicar els nens i nenes de l’escola de Llavorsí. 

COM HI POT PARTICIPAR EL TEU CENTRE EDUCATIU? 

Per exemple, el CEIP La 
Torre (La Torre de 
Claramunt) va organitzar el 
2016 un Recorregut per les 
fonts actuals i oblidades 
del nostre municipi a 
l’entorn del paratge de La 
Malessa. 



Organitzen: Amb el suport de: 

Des de l’escola també us podeu sumar a la Setmana de la Natura! Hi ha infinites opcions per participar-hi, només cal que 
trobeu la que encaixi millor a la vostra escola: 

SI SOU UN INSTITUT D’ESO I BATXILLERAT TAMBÉ: 
l’educació secundària també ha participat en les 
anteriors entregues de la Setmana de la Natura. 

 

Per exemple l’Institut Montsoriu d’Arbúcies va 

organitzar una activitat d’eliminació de la planta 
invasora Phytolacca americana (raïm de moro, 
raïm de tinta, raïm americà, raïm de guilla) en un 
espai públic. 

 

Altres han organitzat tallers de caixes niu, 
xerrades,  sortides a la natura... 

COM HI POT PARTICIPAR EL TEU CENTRE EDUCATIU? 



Organitzen: Amb el suport de: 

Des de l’escola també us podeu sumar a la Setmana de la Natura! Hi ha infinites opcions per participar-hi, només cal que 
trobeu la que encaixi millor a la vostra escola: 

CERCA LA COL·LABORACIÓ DELS PARES: les AMPES també 
poden organitzar alguna activitat, de manera que pares, fills 
i professorat us impliqueu conjuntament per la conservació 
de la natura. 

 

Per exemple, l’escola de la Pobla de Claramunt va celebrar el 
dia mundial del medi ambient (5 juny 2016) apadrinant les 
fonts del seu poble conjuntament amb les famílies. 

COM HI POT PARTICIPAR EL TEU CENTRE EDUCATIU? 



Organitzen: Amb el suport de: 

Des de la XCT i la XVAC aportem: 

• Connexió amb el món ambiental: la gran majoria 
d’entitats i empreses d’educació ambiental formen part 
de les nostres xarxes. 

• La possibilitat d’incorporar l’esfera ambiental a les 
activitats dels centres educatius. 

• Difusió i potenciació dels centres educatius del país 
com a actors ambientals de rellevància. 

• Plataforma de difusió de les activitats proposades. 

 

 

 

SINERGIES NECESSÀRIES 

Des de les institucions educatives aporteu: 

• Implantació territorial. 

• Divulgació de contingut ambiental al públic infantil 
i  juvenil. 

• Difusió de la setmana de la natura i engrandiment 
d’aquesta. 

• Aportació notable de públic nou per la SN. 

• Difusió per la XCT i la XVAC. 

 

 

 

Centres educatius 
 

 



Organitzen: Amb el suport de: 

ORGANITZA UNA ACTIVITAT I PODRÀS GUANYAR UN TALLER NATURALISTA! 

Un obsequi solidari 

 
A més, regalarem a tots els nens i nenes un braçalet 
solidari #setmananatura, de cotó natural i elaborat 
per una entitat d’inclusió social sense ànim de lucre. 

Puja  a partir del març la teva activitat a la web: 

www.setmananatura.cat 
 
Entre totes les escoles que hi participeu i pengeu una 
fotografia de l’activitat a les xarxes socials amb 
l’etiqueta: 
 

#setmananatura 
 

Sortejarem un taller de natura de la mà 
d’una entitat ambiental! 



Organitzen: Amb el suport de: 

Per a més informació, contacteu amb nosaltres: 
 

Oriol Baena 
info@setmananatura.cat  

93 886 61 35 
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