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Fem de Biòlegs! 
Projecte Aprenentatge i servei  

 

Necessitat: conèixer i valorar la biodiversitat autòctona per evitar comportaments incívics. 

Objectius: 

- Augmentar el contacte, el coneixement, el respecte i l’estima envers la natura. 

- Implicar-se en la seva conservació i la divulgació. 

- Ampliar l’espai educatiu, sortir de l’aula per contactar amb la natura, la qual cosa amplia 

molt els horitzons i capacitats de l’alumnat en general i de molts d’alumnes en 

particular. 

- Aprofundir conceptes que es fan servir en Ecologia. 

Temàtica: Activitats d’elaboració d’eines d’estudi i coneixement de l’entorn / Llibre blanc. 

Assignatures relacionades: 

- Biologia 

- Ciències de la Terra 

- Arts plàstiques 

- Ciències socials 

Tasques a realitzar: 

- Introducció del projecte i elecció de la zona de treball: Un/a monitor/a anirà al centre 

educatiu a explicar el projecte mitjançant una presentació power point i es farà un debat 

amb els alumnes per escollir la zona d’estudi que més els hi agradi o els hi quedi més 

propera amb l’objectiu de que s’impliquin en la conservació del seu entorn. 

 

- Prospecció de la zona: Un cop escollida la zona es visitarà aquesta amb els alumnes i 

un/a monitor/a. En aquesta sessió el monitor posarà en context la zona, el valor natural 

d’aquesta i les principals espècies que es troben. Tanmateix s’explicaran les diferents 

metodologies de mostreig PASSIU (fotografies “sense molestar la fauna” i observació 

directe) que es poden fer servir per identificar les espècies presents. Es portarà material 

com binocles, guies de camp, claus dicotòmiques i lupes per ajudar en la identificació. 

Un cop acabada l’explicació es deixarà temps per a que els alumnes comencin a 

mostrejar la zona i expressin els dubtes que vagin sorgint. 

 

- Prospecció de la zona lliure: Es demanarà als alumnes que tornin a la zona i continuïn 

amb el mostreig atès que no totes les espècies es poden observar al mateix moment. En 

aquest punt també entra la part en que els alumnes han de fer recerca i identificar les 

espècies que han observat, ja sigui amb guies de camp, preguntant a experts o realitzant 

recerca en xarxa. Aquest punt vol fomentar l’ús dels equipaments públics com són les 

biblioteques o l’Escola de la Natura i que adquireixin experiència documental. 
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- Realització informe: Realitzar un informe amb la llista d’espècies presents a la zona 

classificades per tàxons i fotografies de les diferents espècies. Problemàtiques que 

s’hagi identificat durant la realització dels mostrejos o es coneixen amb anterioritat i 

propostes per solucionar aquestes problemàtiques. 

 

- Preparació exposició “Biodiversitat local i amenaces”: Cada alumne individualment o per 

grups haurà de realitzar una obra d’art (dibuix, maqueta,...) que representi la fauna 

autòctona i alguna de les problemàtiques. I escriure un petit text amb el títol i una breu 

explicació del context i que podem fer per ajudar. Aquesta exposició serà visitable a 

l’escola de la Natura de Parets. 

 

- Realitzar comunicació del projecte: Es dividiran els infants en equips de treball segons 

la seva afinitat amb el medi de comunicació. A l’hora de fer els grups es també es 

valorarà que siguin equitatius prioritzant la diversitat. 

 

o Ràdio local (RAP107fm): elaborar un podcast al programa La Natura Parla. 

o Diari local (Som parets): elaborar un article. 

o Televisió local (Vallès Visió): Elaborar una notícia. 

o Blog o xarxes socials del centre educatiu: crear material gràfic i escrit. 


