Replantegem
la ciutat!
Nom de l’explorador/a:
Curs:
Data:

Aquesta activitat s’emmarca
dins el projecte
“Vivim, Respirem,
Replantegem Sabadell”,
promogut per l’ADENC,
UrbaNins i els centres
d’investigació CREAF i CTTC.

Introducció
REFRESCANT CONCEPTES:
BIODIVERSITAT, URBANISME, BIODIVERSITAT URBANA
Bio: Vida
Diversitat: Diferència o varietat de coses
Urbà: Que està relacionat amb la ciutat.

1. Coneixent aquests conceptes recordes el significat de biodiversitat urbana?
2. El medi urbà, depenent de les seves característiques, pot ser un entorn amb més o menys
biodiversitat. Veient aquestes dues imatges quina de les dues ciutats consideres més biodiversa? Quins
creus que són els principals elements que fan que sigui així?

Activitat 1
IMAGINA COM SERÀ LA CIUTAT DESPRÉS DEL CONFINAMENT
De què va l’activitat?
Durant aquests últims mesos tant les ciutats com els seus habitants hem viscut una situació molt excepcional
que ha servit per fer-nos veure que cal canviar algunes coses als nostres entorns urbans. La biodiversitat de
les places i carrers, la manera com anem d’un lloc a l’altre o les característiques dels espais públics en són
alguns exemples que durant el confinament s’han vist afectats. Aquesta activitat serveix per reflexionar sobre
com seran les ciutats aquests propers anys i quin és el paper que hi tenim les persones en tot plegat.
A qui va dirigida? Infants de qualsevol edat
Quin material necessitem? Material per dibuixar
Com ho fem?
Mira amb calma el vídeo que trobaràs seguint el següent enllaç, i estigues atent a l’activitat que es proposa al
final. https://www.youtube.com/watch?v=vhH2loha-1g&t=6s
Els resultats pots enviar-los a info@urbanins.cat o compartir-los a les xarxes (twitter, instagram, facebook)
amb l’etiqueta #replantegem.

Activitat 1
Un cop hagis mirat el vídeo representa de la manera que et sentis més còmode les teves idees sobre la
#NovaNormalitat a les ciutats on vivim.

… i per acabar fes-te aquestes preguntes per reflexionar sobre la feina feta
- Diga'ns a quin barri vius i quins canvis creus que caldria fer al teu barri per millorar la biodiversitat actual?
- Quins beneficis per a les persones creus que té un entorn més verd i amb més espècies d’animals i plantes?

Activitat 2
OBSERVA QUINES ESPÈCIES VIUEN AL MATEIX ENTORN QUE TU
De què va l’activitat?
Les ciutats són un hàbitat on conviuen moltes espècies d’éssers vius diferents. Tot i que sovint pensem
que només hi viuen persones, podem trobar-hi molts tipus d’animals i plantes diferents.
Aquesta activitat serveix per fer un inventari de tots els habitants del teu entorn, i fixar-te en quines són
les seves característiques i necessitats.
A qui va dirigida? Infants de qualsevol edat
Quin material necessitem? Material per prendre notes
Com ho fem?
- Primer de tot cal decidir quina és la ruta que farem. Observa atentament el mapa que tens més avall, i
dibuixa un itinerari que inclogui espais diferents (places, carrers, edificis públics…)
- Passeja pel recorregut que has pensat, i ves anotant totes aquelles espècies que hi trobis. Pots fer servir
les fitxes que hi ha a continuació, i afegir el número que correspon a cadascuna d’elles sobre el mapa.
- Per acabar anota aquelles observacions que creguis importants sobre les coses que t’hagin cridat
l’atenció (Quines característiques tenen els espais on has vist més animals?, com són els llocs on hi van
més persones? etc.)

Ampliació de l’activitat:
... i si vols ampliar aquesta activitat pots seguir aquestes indicacions.
Existeixen molts projectes interessants que tenen l’objectiu de conèixer les diferents espècies que habiten
el nostre territori. A continuació et deixem dues opcions per si tens ganes seguir aprenent a través de dues
aplicacions de mòbil:
1. Introducció al Natusfera, aplicació per mapejar la biodiversitat.
Per més informació, mira’t aquest video de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=FFn0VVz3wC4&feature=youtu.be
2. Introducció al projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert, on pots ajudar a les persones
expertes a controlar als mosquits exòtics com el mosquit tigre que poden ser transmissors
d'algunes malalties.
Per més informació:
http://www.mosquitoalert.com/ca/projecte/envia-dades/

Activitat 2
Nota pel mapa:
És recomanable que et preparis un mapa de l’entorn on vulguis fer l'observació, per poder anotar les
coses que hi descobreixis. De totes maneres, aquí en tens un que pot ajudar-te.
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Activitat 2
… i per acabar fes-te aquestes preguntes per reflexionar sobre la feina feta
- Quins canvis creus que caldria fer al teu barri per millorar la biodiversitat actual?
- Creus que la ciutat està preparada per acollir totes les espècies que has vist?
- Com creus que influeix la presència de persones amb el fet que hi hagin més o menys animals i plantes a
les ciutats?

Activitat 3
COM CREIX LA TEVA PLANTA?
De què va l’activitat?
Aquesta activitat consisteix en fer créixer una planta i observar com canvia amb el temps; des de que
preparem el terreny per tal de poder plantar la llavor en unes condicions favorables fins que la planta va
creixent mica en mica. Caldrà fixar-nos i anotar totes les coses que puguem observar (tamany de les
fulles, color…)
A qui va dirigida? Infants de qualsevol edat
Quin material necessitem? Test, terra, llavor i material per prendre notes.
Com ho fem?
-Prepara un test amb terra i busca un bon lloc on col·locar-lo.
-Rega la llavor regularment i observa com canvia amb el temps. Cada planta té unes necessitats
diferents, pots consultar-ho al calendari que tens més avall.
-Pren notes, com a mínim un cop per setmana, seguint els següents critèris: tamany de les fulles, color, ...
Recomanacions:
1. A l'hora d'escollir la planta que plantarem és molt important que correspongui a l'època de l'any que
ens trobem. A les pàgines següents teniu un calendari que us ajudarà a escollir la planta que podeu
plantar durant aquests mesos www.planteaenverde.es
També podeu provar de fer l'experiment amb qualsevol lleguminosa (mongetes, llenties, cigrons, etc.)
2. Si vols saltar-te l’etapa de la germinació, pots utilitzar directament planter. Segur que tens botigues
prop de casa on poden aconsellar-te.

Ampliació de l’activitat:
... i si vols ampliar aquesta activitat pots seguir aquestes indicacions.
Per recollir la informació de com ha canviat la planta et proposem crear un video d'stop motion. Caldrà
que facis una foto de la planta cada dia i unir-les per tal que es vegi l'evolució.
Aquí en teniu un exemple: https://youtu.be/LICDb8nM5rs
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Activitat 3
… i per acabar fes-te aquestes preguntes per reflexionar sobre la feina feta
- Quines necessitats tenen les plantes per a créixer correctament?
- Què t’aporta estar en contacte amb plantes?

Activitat 4
CONSTRUEIX LA TEVA PROPIA MENJADORA D’OCELLS
De què va l’activitat?
Aquesta activitat consisteix en construir una menjadora per ocells per tal d’oferir aliment i atraure a la
fauna. Les menjadores permeten a diferents espècies faunístiques tenir menjar sempre al seu abast,
sobretot en les èpoques en que és més complicat trobar aliments, mentre són un sistema immillorable
per observar-les de ben a prop. Segons la seva situació i el tipus de menjar que hi posem, la menjadora
atraurà unes espècies o unes altres.
A qui va dirigida? Infants de qualsevol edat, amb la companyia d’una adult
Quin material necessitem? Fitxa impresa i bolígraf
Per què són tant importants les menjadores per ocells?
Durant els mesos més freds de l’any els ocells que viuen a la ciutat ho tenen molt díficil per trobar
aliment. Protegir aquests animals que viuen aprop de casa nostre és molt fàcil, només cal que instalem
algunes menjadores, que són molt fàcils de construïr.
Quan em d’instal·lar les menjadores?
La millor època per instal·lar les menjadores és entre els mesos de Novembre i Febrer, que coincideix amb
els mesos més freds de l’any. Un cop acabi aquesta època és important de retirar les menjadores, ja que
no em d’acostumar als ocells a menjar només del menjar que els hi donem nosaltres. Amb l’arribada de la
primavera molts d’aquests ocells menjaran aliments que troben a la natura com insectes, llavors o fruits
del bosc.
A l’estiu podem substituir les menjadores per punts d’aigua on els ocells vinguin a beure i a refrescar-se.

Ampliació de l’activitat:
... i si vols ampliar aquesta activitat pots seguir aquestes indicacions.
L’ICO (Institut Català d’Ornitologia) és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els
seus hàbitats. A través de la seva pàgina web podeu seguir fent coses relacionades amb els ocells del
nostre voltant. Us proposem, per exemple, instal·lar una caixa niu de les que ofereixen al vostre pati o a un
entorn proper.
http://www.ornitologia.org/ca/index.html

Activitat 4
1. Menjadora de gra
Aquesta menjadora és ideal per aquells ocells que s’alimenten de gra.
Alguns dels ocells que poden venir a alimentar-se són: pardal, gafarró , cadernera, pinsà o verdum.
Materials:
- Ampolla de plàstic dur
- Plat o tapa de plàstic

- Visos
- Arandeles

- Anella metàl·lica
- Cúter

- Fil
- Tornavis

Construcció:
- Primer de tot hem d’aconseguir una ampolla de plàstic dur.
- Un cop la tinguem farem un parell o tres de forats no gaire grans (4-5 cm d’amplada per 2 cm
d’alçada) a la part baixa de l’ampolla per on sortirà el gra.
- Perquè el gra no caigui a terra, enganxarem un plat o una tapa sota de l’ampolla.
- Aquesta tapa o plat no ha de ser gaire gran, per tal de que només s’hi puguin aturar ocells petits i
evitar els coloms.
- Per enganxar el plat utilitzarem un vis, i per tal de no malmetre el plàstic posarem una arandela a dalt i
a baix.
- Per poder penjar la menjadora, caldrà que clavem una anella al tap i d’aquesta hi lligarem un fil.
- Ara només caldrà que omplim de gra la menjadora i la instal·lem en algun punt del balcó, pati, terrassa
o jardí.
Important:
En el moment d’instal·lar la menjadora ens hem d’assegurar que estigui allunyada de possibles
depredadors com els gats, que podrien caçar els ocells. Per això és tant important que estigui penjada.

Menjadora
de gra

Activitat 4
2. Menjadora de cacauets
A les mallarengues els hi encanten els cacauets. Amb aquesta menjadora és molt possible que durant
l’hivern ens visiti la mallarenga carbonera, la mallarenga blava, la mallarenga emplomallada o altres.
Materials:
- Fil ferro

- Cacauets

Construcció:
-Amb el fil ferro foradarem la closca d’uns quants cacauets i formarem un penjoll.
-Donarem una volta a cada un dels extrems perquè els cacauets no caiguin i ho penjarem a un arbre.
Important:
Els cacauets no han de portar sal, ja que la sal és molt dolenta per la salut dels ocells.

Menjadora
de cacauets

Activitat 4
3. Bola de llard i llavors
Una recepta fantàstica pels ocells insectívors és la bola de llard i llavors. Aquests tipus d’ocells a l’hivern
no troben insectes i han de buscar alternatives. La bola de llard al estar feta de greix animal és un bon
substitut per a totes aquestes espècies d’ocell.
Materials:
- Mantega de porc - Sèmola de blat o arròs - Fogonet - Fil - Llavors - Olla - Bossa de malla (per exemple
de taronges) - Recipient per fer la barreja
Elaboració:
- Primer de tot fondrem la mantega dins d’una olla escalfada amb el fogonet.
- Un cop la mantega estigui fosa la barrejarem amb la sèmola i les llavors i remenarem perquè quedi una
massa homogénea.
- Un cop feta la barreja deixarem que repòsi uns 20 – 30 minuts.
- Un cop s'ha refredat una mica podem començar a fer les boles.
- Amb les mans farem petites boles i les embolicarem amb retalls de la bossa de malla.
- Un cop tinguem les boles preparades, ràpidament les posarem dins de la nevera perquè agafin
consistència.
- Un cop veiem que les boles estiguin ben sòlides, ja les podrem instal·lar penjant-les d’un fil en algun
racó del pati.
Important:
Heu de vigilar que la malla que utilitzeu tingui un tamany suficient i segur perquè els ocells puguin
passar-hi el bec i que no es quedin enganxats.

Bola de llard
i llavors

Activitat 4
… i per acabar fes-te aquestes preguntes per reflexionar sobre la feina feta
- Quines espècies d’ocell han utilitzat la menjadora?

Activitat 5
DISSENYA ALGUNA MILLORA PER AL PATI DE LA TEVA ESCOLA O INSTITUT
De què va l’activitat?
Aquesta activitat està pensada perquè puguis aplicar els conceptes apresos prèviament en la millora d’un
entorn conegut, en aquest cas, el pati de la teva escola o institut.
A través del projecte “vivim, respirem, replantegem Sabadell” farem millores als patis dels vostres centres
educatius per a poder millorar-ne les seves condicions i tenir espais amb més biodiversitat, on totes les
espècies puguin viure-hi còmodement, incloses les persones.
A qui va dirigida? Infants de qualsevol edat
Quin material necessitem? Material per prendre notes
Com ho fem?
Abans de començar…
-Fés alguna de les activitats d’aquest quadern.
-Prepara un plànol de la teva escola on s’hi vegi el pati. Pots dibuixar-lo a descarregar-te’l d'internet.

Anàlisi de l’espai
Abans de proposar coses, és important conèixer bé l’espai. Fixa’t bé en com és el teu pati ara mateix i
anota aquelles coses que trobis més rellevants.
-Quines activitats s’hi poden fer, i quines t’agradaria fer-hi?
-Quines són les principals característiques de l’entorn? (tamany, il.luminació, soroll, possibilitat
de plantar-hi vegetació…)
-Quins són els principals avantatges del pati?
-Quins són els principals inconvenients que hi trobes?

Proposta de millora
Un cop tinguis clar quines són les coses bones i dolentes del teu pati, imagina de quina manera es pot
millorar.
A través d’aquest enllaç http://adenc.cat/wp-content/uploads/2020/06/Cata%CC%80leg-daccions.pdf
pots veure algunes possibilitats.

Activitat 5
Títol del projecte:

Requadre per dibuixar el plànol de l’escola i fer l’anàlisi de l’espai

Activitat 5
Objectius de la teva proposta:
Principals característiques del projecte (tamany, materials, necessitats de manteniment..)

Requadre per dibuixar la proposta de millora

