
+BIODIVERSITAT  
A L’ESCOLA

Objectius

QUÈ ÉS?
Aquesta és una proposta per realitzar el seguiment de 
la biodiversitat més propera. Enguany, ens centrarem 

en els ocells i els ratpenats. Voleu participar en el 
seguiment de les caixes niu d’ocells, les caixes refugi de 

ratpenat o al cens de cigonyes amb tota l’escola?
Us animen a participar-hi i convertir les actuacions 

en apassionats propostes didàctiques. Caldrà 
que ens centres dissenyin la proposta didàctica 
(sensibilització, observació, accions i avaluació) 

sobre la temàtica escollida.

MICROXARXA

Aprofundir en el 
coneixement de 
la biodiversitat 
més propera, 

especialment ocells 
i ratpenats

Valorar la biodiversitat i 
afavorir-ne la conservació 

potenciant actuacions 
beneficioses directa 
com instal·lacions 

o indirectament 
com actuacions de 
sensibilització a la 

comunitat educativa

Aconseguir un recull de 
dades ampli i rigorós 
per facilitar l’estudi 
is seguiment de la 

biodiversitat

Dissenyar una proposta 
didàctica participativa 
per difondre aquesta 

visió rica i complexa de 
la biodiversitat



QUINS RECURSOS  
S’OFEREIXEN?

• Suport tècnic  per a la realització  
de les activitats 

• Assistir a les reunions de treball 

• Kit +Biodiversitat  per observació i 
identificació (pendent de disponibilitat)

• Ajut econòmic per a la execució  
     del projecte

• Dissenyar i desenvolupar al al llarg 
del curs una proposta educativa sobre 
la biodiversitat a Lleida

• Destinar el suport econòmic   
a l’execució del projecte

• Enviar la informació requerida  
en cada fase del procés• Acompanyament i assessorament  

al llarg del procés

• 3 sessions de treball i d’intercanvi 
d’experiències

QUÈ ES RECOMANA?

• Crear un equip docent interdisciplinari que pugui 
enriquir la proposta didàctica que es treballarà i afegir-
hi diferents perspectives, tant socials o artístiques 
com biològiques, tecnològiques o científiques

A QUÈ ES COMPROMET 
CADA CENTRE?



Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari 

Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd  i  @Ecoactivitats 

Termini de preinscripció: fins 10 de setembre
Termini per entregar la plantilla de compromís: fins al 30 de setembre

CURS 2021/2022 
OBSERVA I IDENTIFICA LA BIODIVERSITAT AL TEU VOLTAT

Inscriu-te a l’A21E i a la 
microxarxa +Biodiversitat a 

l’escola

Escull la persona o 
l’equip que coordinarà el 

projecte al centre

Entrega la plantilla  
de compromís

Assisteix a la  
primera reunió  

de treball

Planifica, investiga, 
 comença a treballar en la 

teva proposta didàctica

Assisteix a la  
segona reunió  

de treball

Acaba de desenvolupar la teva 
proposta didàctica i prepara’t 

per donar-la a conèixer

Avalua l’èxit del procés que has 
dut a terme, comunica-ho a la teva 
comunitat educativa i celebra-ho!

Assisteix a la tercera reunió de 
treball i intercanvi d’experiències

Consulta  
el calendari Més informació:  

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-mesbiodiversitat-a-lescola

Tel. 973 700 455    /    agenda21escolar@paeria.es

La meta és 
donar a conèixer 
la biodiversitat 

propera i 
fomentar-ne la 

conservació

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/fitxers/a21e/2021-2022/mx-biodiversitat/calendarimesbiodiversitatescola.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-HSsRBBfUC05zDjns8wPqUZYTsumLZAhM4h4GljrH5UNTlHSDhMSjBJRDZGR1RLVjJXQzcwTkJGNC4u
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-mesbiodiversitat-escola

