
+BIODIVERSITAT  
A L’ESCOLA

Objectius

QUÈ ÉS?
Descobreix la biodiversitat més propera a través del 

seguiment de les caixes niu penjades a la ciutat. Aprèn 
les funcions dels ocells a la ciutat o el cicle de vida dels 

pardals i les mallerengues que habiten les nostres caixes 
niu a la ciutat.

Participa-hi de forma activa i ajuda’ns a fer la neteja de 
les caixes niu a la tardor i el seguiment a la primavera i 

contribueix així a la millora ambiental de Lleida.

Proposta dirigida a centres de primària i secundària, 
principalment.

MICROXARXA

DESCOBREIX ELS OCELLS  
DELS NOSTRES PARCS

Aprofundir en el 
coneixement de la 

biodiversitat més propera

Afavorir la cura de l’entorn 
natural a través de 

l’experiència pràctica de 
l’alumnat en el seguiment 

de les caixes niu



QUINS RECURSOS  
S’OFEREIXEN?

• Suport tècnic per a la realització  
de les activitats 

• A assistir a la sessió introductòria 

• Recull de dades i recursos

• A destinar el suport econòmic   
a l’execució del projecte

• A participar en les actuacions de 
neteja i seguiment de les caixes niu• Acompanyament i assessorament  

al llarg del procés

• Sessió de formació “SOM NATURA”

• Sessió introductòria online

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?



Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd 

Termini de preinscripció i entrega de projectes ambientals: fins al 30 de setembre

CURS 2022/2023 
SEGUIMENT DE CAIXES NIU A LLEIDA – AJUDA A LA BIODIVERSITAT DEL TEU ENTORN PROPER

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 el projecte ambiental 
de centre considerant la teva 
participació a la microxarxa 

Assisteix a la  
primera sessió online  

introductòria

Planifica i investiga les possi-
bles actuacions al centre i als 

espais verds propers

Participa en les sessions de 
neteja i seguiment

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

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari 

Més informació:  
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-mesbiodiversitat-escola

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/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-mesbiodiversitat
https://forms.office.com/r/mW5m1uN7Ti

