
PROJECTES

Eliminació de plantes invasores als boscos i riera.
Eliminació de deixalles al bosc, supralitoral i al penya-segat
Eliminació de l’excés de biomassa del bosc i riera.
Acumulació marcatge i estimació de volums i tipus de residus recollits (segons model
Surfrider Foundation Europe).
Retolació respectuosa i clara per a la difusió de les tasques i del servei.

El projecte de servei comunitari és una acció educativa que vol promoure que els alumnes
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la
ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat amb la
finalitat de millorar el seu entorn. En concret, es tracta d’una proposta de conservació i
millora ambiental d’ecosistemes. Aquest projecte formarà part de la necessitat curricular de
complir amb “Servei a la comunitat” (3r i 4t d’ESO).

Alhora el projecte permet una segona proposta educativa pels instituts. Convertir-se en un
projecte d’aprenentatge i servei per l’alumnat que NO essent de 3r o 4t d’ESO té la voluntat
de formar-se i treballar sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

La previsió d’accions pràctiques principals del projecte són les següents: 

APRENENTATGE I SERVEI
€ PREUS PERSONALITZATS SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS

OBJECTIUS:

Conèixer la importància paisatgística i natural dels ecosistemes de la zona
Conèixer les plantes invasores típiques d’un bosc Mediterrani i de ribera.
Identificar problemes ambientals dels ecosistemes de la zona.
Prendre decisions amb criteris científics per les actuacions en el medi ambient

Referits a l’aprenentatge:

DESCRIPCIÓ:

Eliminar espècies invasores, restes de matèria orgànica morta i deixalles del bosc,
supralitoral i part baixa de penya-segats
Millorar el nivell paisatgístic i ecològic de l’entorn fluvial de la riera.
Garantir la participació activa i compromesa dels estudiants en accions de cíviques.
Fomentar la implicació dels joves locals en la conservació dels ecosistemes

Referits al servei:
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