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Com construïm l’hotel d’insectes?
1. Quines coses hem de tenir en compte per dissenyar un Hotel d’Insectes?
• Un hotel d’insectes té dues parts:
o Materials amb forats perquè els insectes es posin a dins
o Estructura que aguanta els materials amb forats.
• Si us fixeu en les fotos, la majoria de caixes tenen un petit teulat, que els protegeix de
l’entrada d’aigua
• Depenent de la mida dels forats, el nostre hotel serà més atractiu per a una determinada
espècie d’insectes.
• Exemples d’Hotels d’insectes:

2. A la pàgina següent, dibuixeu i expliqueu l’hotel d’insectes que us esteu imaginant.

3. Podem ubicar hotels d’insectes al carrer o a les places? Com ho faríeu?

4. Podem ubicar hotels d’insectes al patí o balcó de casa? Com ho faríeu?

Com és el vostre hotel d’insectes?

A on col.locarem l’hotel d’insectes?
1. Quines coses hem de tenir en compte per ubicar l’Hotel d’Insectes?
• Per atraure els insectes necessitem tenir plantes aromàtiques que els atreguin. Si no les tenim
les haurem de plantar...
• Sempre és millor posar l’hotel d’insectes en una zona ben assolellada i protegida del fred i
pluja.
• No massa lluny de l’hotel hi hauria d’haver una zona d’aigua

2. A quin lloc del vostre pati posaríeu l’Hotel d’Insectes? Expliqueu a continuació el
perquè, i dibuixeu-ho a la pàgina següent.

3. Què podem fer a casa nostra per atraure insectes? Com ho faríeu?

Com construïm menjadores d’ocells?
1. Quines coses hem de tenir en compte per dissenyar una menjadora d’ocells?
•
•
•
•

Hem de pensar que cal protegir les menjadores d’altres animals que no siguin els ocells
Hem de poder accedir-hi fàcilment per posar menjar quan s’acabi
La forma de la menjadora dependrà dels aliments que hi hagi dins
Depenent dels aliments que hi posem, atraurem a un tipus d’ocell o un altre.

2. A la pàgina següent, dibuixeu i expliqueu la menjadora que us esteu imaginant.

3. Podem ubicar menjadores d’ocells al carrer o a les places? Com ho faríeu?

4. Podem ubicar menjadores d’ocells al patí o balcó de casa? Com ho faríeu?

Com és la vostra menjadora d’ocells?

A on col.locarem les menjadores i les caixes
niu per ocells?
1. Quines coses hem de tenir en compte per ubicar les menjadores i les caixes niu per
ocells?
• Cal que estiguin protegides dels altres animals
• Hem de tendir a buscar llocs tranquils
• Depenent de com sigui la caixa niu, l’utilitzaran diferents tipus d’ocells.

2. A quin lloc del vostre pati posaríeu les menjadores i les caixes niu? Expliqueu a
continuació el perquè, i dibuixeu-ho a la pàgina següent.

3. Podem ubicar caixes niu o mejadores a casa nostra? Com ho faríeu?

Com construïm un jardí d’aromàtiques?
1. Quines coses hem de tenir en compte per dissenyar un jardí d’aromàtiques?
• Segons les condicions del lloc on construïm el jardí d’aromàtiques, caldrà plantar diferents
tipus de plantes.
• Els mesos més secs caldrà regar les plantes, ja sigui de forma manual o mitjançant un reg
automàtic.
• Plantar diferents espècies d’aromàtiques per incrementar la diversitat de fauna associada.
• Si també tenim un hotel d’insectes pot ser interessant que aquests dos elements estiguin
propers l’un de l’altre.

2. A la pàgina següent, dibuixeu i expliqueu el jardí d’aromàtiques que us esteu
imaginant.

3. Podem ubicar els jardins d’aromàtiques al carrer o a les places? Com ho faríeu?

Com és el vostre jardí d’aromàtiques?

A on col·locarem el jardí d’aromàtiques?
1. Quines coses hem de tenir en compte per ubicar el jardí d’aromàtiques?
•
•
•
•

Cal que estiguí a un lloc on hi puguin venir els pol·linitzadors.
Hem de tendir a buscar llocs tranquils.
Ha de ser un lloc accessible on hi puguem dur a terme un manteniment si fes falta.
Si tenim un hotel d’insectes és pot col·locar a prop d’aquest.

2. A quin lloc del vostre pati posaríeu el jardí d’aromàtiques? Expliqueu a continuació el
perquè, i dibuixeu-ho a la pàgina següent.

3. Podem ubicar un jardí d’aromàtiques a casa nostra? Com ho faríeu?

Com difonem l’acció que hem triat?
1. A qui voleu explicar què heu fet?
Podeu marcar-ne més d’un, si ho considereu necessari
A la resta de la classe

Als alumnes de cicle superior

A les famílies

Als mestres de l’escola

Als alumnes de cicle mitjà

Als veïns

2. Com voleu fer aquesta difusió?
Podeu marcar-ne més d’un, si ho considereu necessari
Placa commemorativa
Cartell informatiu
Tríptic
e-mail
Nota de veu
3. Escriviu la informació del text a difondre

4. Dibuixeu-lo

