Sessió 4. Execució de les propostes de millora
dels patis
Perquè?
Els objectius bàsics de la sessió són:

 Construir els elements dissenyats a la sessió 3 per millorar l’estat de la biodiversitat de l’entorn
escolar.
 Implicar a la comunitat educativa i les famílies del centre per difondre mesures que tots ells poden
fer per millorar l’estat de la biodiversitat urbana, tant al patí escolar com a casa.
 Conscienciar que els elements instal·lats requereixen d’un manteniment.

Qui?
Infants, famílies i comunitat educativa

Grups de 10-20 persones

Dinamitzadors

Mínim 5 persones

Quan?
Horari extraescolar de 2 hores.

Què?
Temps

Activitat

10’

Presentació : Explicació del funcionament de la sessió
Presentació dels tallers i dels dinamitzadors
Tots els participants

80’

Realització dels tallers : Caixes niu, menjadores, hotel d’insectes i aromàtiques
Dividir els participants en els diferents tallers
Recollida del material necessari per la seva construcció
Dividits en grups de 10 -20

20’

Instal·lació dels elements construïts
Adjuntar les observacions realitzades al projecte «Biodiversifiquem Castellar del Vallès»
Comentar les observacions fetes
Tots els participants

10’

Cloenda
Agrair la participació en el projecte.
Donar obsequi per la seva participació.
Dividits en grups de 10 -20

Col·laboren:

Presentació : Explicació del funcionament de la sessió (10 min)
- Presentació del funcionament de la sessió i dels monitors que estaran dinamitzant. Aquí se'ls hi farà una petita
introducció de l’objectiu d’aquesta jornada, de construcció dels elements de millora que els alumnes de l’escola
han dissenyat.
- Explicació dels diferents elements que construirem: hotels d’insectes, caixes niu, menjadores i microjardins
d’aromàtiques.

Realització dels tallers : Caixes niu, menjadores, hotel d’insectes i aromàtiques (80 min)
- Es dividiran els participants en 5 grups. A cada un dels grups anirà acompanyat d’un monitor i serà l’encarregat
de fer un dels elements de millora de la biodiversitat.
- El format de la sessió serà com la d’una fira de tallers, on hi haurà 5 taules per fer cada un dels tallers. Aquests
tallers són:
· Hotel d’insectes: Construcció de l’estructura i buscar els materials per omplir els compartiments
d’aquest.
· Caixes nius (fusta): Construcció de caixes niu per petits ocells com les mallerengues.
· Caixes nius d’oreneta: Construcció de caixes nius de fang i palla, pensades per les orenetes.
· Menjadores: Construcció de menjadores d’ocell amb materials reciclables.
· Microjardí d’aromàtiques: Construcció de microjardins d’aromàtiques amb testos fets amb materials
reciclats.
- Els participants podran fer els diferents tallers segons el temps disponible.

Instal·lació dels elements construïts (20 min)
- Finalitzats els tallers, s'instal·laran els elements construïts al pati de l’escola.
- Un cop instal·lats es farà una breu explicació del seu manteniment.

Cloenda (10 min)
- Agrair a tots els participants de la seva participació.
- L’obsequi que es donarà seran les plantes aromàtiques per instal·lar en el testos que han creat.

Col·laboren:

