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Presentació

El material que teniu a les mans es fruit 
d’una experiència educativa que es va 
iniciar l’any 2005  per iniciativa de l’Ins-

titut d’Educació i l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Barcelona amb el propòsit de 
enfortir els lligams entre els parcs i els centres 
educatius de la ciutat.

A partir del curs 2008/2009, Apropa’t als 
parcs es va integrar al Programa Agenda 21 Es-
colar i per tant els centres que participen dis-
posen de tot el suport d’aquest marc comú de 
treball.

Aquests material didàctic inclou una infor-
mació de base sobre el context, una descripció 
de la metodologia proposada amb un recull 
d’activitats per desenvolupar i adaptar a cada 
tipologia de centre, així com  un llistat de re-
cursos i bibliografia on poder ampliar la infor-
mació. 

És el nostre desig que sigui un material viu 
i de la mateixa manera que s’han incorporat 
exemples de les escoles que han participat du-
rant els darrers cursos, seria bo sumar-hi noves 
propostes, idees i experiències de les comuni-
tats escolars que a partir d’ara decideixin apro-
par-se a un nou parc!
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Introducció

El parc és un lloc per trobar gent, per crear-
hi vincles, un lloc on “s’hi està”, en contra-
posició als carrers de la ciutat, per on no-

més s’hi passa. Per a molts, és l’espai al qual hem 
anat des que érem nadons, on hem fet els primers 
amics i amigues, i, durant l’adolescència, on tro-
bem els racons per compartir les nostres confi-
dències i complicitats. Quan arriba la maduresa, 
esdevé un espai de repòs, de lectura tranquil·la, 
de joc de petanca...

Els parcs són espais plens de vida, amb moltes 
històries al darrere: el seu procés de creació, l’ori-
gen del seu nom, els seus elements arquitectònics 
i artístics, la seva flora i fauna, el seu disseny, les 
vivències dels seus usuaris. Representen una rea-
litat complexa i un context proper i privilegiat per 
a la interrelació de les persones i el seu entorn.

Apropa’t als parcs proposa repensar el parc com 
un espai educatiu, partint de la base que, per fer 
un ús responsable de l’espai, cal entendre’l, viu-
re’l, gaudir-ne i, si fos possible, fer-hi accions que 
el millorin.

Sortir de l’escola i aprofitar el conjunt de re-
cursos que ofereix la ciutat permet desenvolupar 
coneixements, actituds i procediments necessaris 
tant per a la formació integral de l’alumnat com 
per a la seva comprensió de la realitat. Fa possible 
l’adquisició i la potenciació de competències soci-
als, i afavoreix nous climes de convivència entre 
l’alumnat, d’una banda, però també entre l’alum-
nat i el professorat, i entre ambdós col·lectius i la 
comunitat veïna. 

El programa centra l’atenció en: 

el parc com a context d’aprenentatge 

El parc pot esdevenir un context d’aprenen-
tatge, ja que ofereix molts recursos per estimular 
la recerca, el coneixement de la dinàmica de l’en-
torn proper, l’adquisició de nous sabers i l’aplica-
ció dels aprenentatges en un context real. 

el parc com a espai per promoure-hi la col-
laboració entre l’escola i la comunitat

El treball conjunt de l’alumnat i el profes-
sorat del centre amb altres agents de la ciutat 
potencia dinàmiques que ajuden a aprendre a 
viure de manera més sostenible, a partir de les 
descobertes i les aportacions de tots els impli-
cats. La proposta emfatitza l’aprenentatge rela-
cionat amb la gestió de conflictes i la responsa-
bilitat i la presa de decisions compartides.

el parc com a petit model on imaginar i 
executar processos i solucions 

La implicació del centre en el parc és una 
ocasió per propiciar l’aprenentatge social a tra-
vés de prendre part en un projecte col·lectiu; 
reconeixent el valor educatiu de la participació, 
partint de les potencialitats de cadascú, i ani-
mant  a la concreció de propostes d’acció. 

El parc pot esdevenir un bon lloc on assajar, 
a escala reduïda, estratègies per viure d’acord 
amb els principis de la sostenibilitat. Aquesta 
aproximació permet reflexionar, més en con-
cret, sobre els processos que transformen la 
ciutat, en l’àmbit local, i la societat, en l’àmbit 
global.

Introducció
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Apropa’t als parcs és un programa que 
estimula el naixement d’un projecte 
en un parc concret de l’àmbit proper 
a l’escola o a l’institut.

En aquest marc, el programa afavoreix:

l’augment i la complexitat dels sabers que 
té l’alumnat sobre les característiques i la di-
nàmica dels parcs, sobre les activitats que hi 
desenvolupa el veïnat i sobre la gestió que en 
fa l’Ajuntament.

l’increment de les relacions intergenera-
cionals i el coneixement de les necessitats i 
els desitjos que manifestin la gent gran, els 
adults, els joves i els infants.

la programació, la difusió, l’execució i 
l’avaluació d’una acció d’enriquiment dels 
parcs i jardins de la ciutat. 

assumir els reptes de la sostenibilitat, 
quant a la participació en un projecte col-
lectiu, potenciant el pensament crític i la pre-
sa de responsabilitats en accions i decisions 
relatives a l’entorn. 

El desenvolupament del projecte ha de ser 
definit i acotat pel centre escolar, amb l’ajuda 
del programa.

Així, cada experiència, segons les seves ca-
racterístiques, tindrà una forma pròpia. Pot ser 
que el centre decideixi participar-hi a través 
d’un projecte d’un grup aula, o bé que sigui un 
projecte d’escola, que ho dinamitzi un sol mes-
tre, una part del professorat o bé tot el claustre. 
D’altra banda, la durada i l’escala d’abast del 
projecte de treball també hauran de ser aque-
lles que cada centre consideri més oportunes.

Participar en el programa inclou una se-
qüència de fases que s’inicien amb una explo-
ració i que desemboquen en una acció i una 
reflexió posterior. Durant tot el procés, els cen-
tres reben l’acompanyament següent: 

Material de suport pedagògic i tècnic: amb 
informació, proposta metodològica, exem-
ples, bibliografia i dossier d’activitats possi-
bles per dur a terme al parc. 

Formació i intercanvi entre centres, on 
es pot compartir coneixements amb ex-
perts dels temes vinculats als projectes, 
experiències, recursos pedagògics, etc. 

Contactes amb tècnics municipals i 
altres entitats involucrades en l’espai es-
collit: possibilitat de trobar-se amb el con-
servador del parc i prendre contacte amb 
altres entitats.

Assessorament tècnic i pedagògic con-
tinuat, recursos, informació i atenció con-
tinuada.

La proposta de treballApropa’t als parcs!



12 Apropa’t als parcs! 13

Els parcs
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nyat per Ildefons Cerdà. Quasi paral·lelament, 
es va crear el primer parc públic de la ciutat, la 
Ciutadella, construïda sobre els terrenys ocu-
pats per l’antiga fortalesa militar. 

La creació d’espais verds de Barcelona va lli-
gada molt directament a la figura de Nicolau 
Maria Rubió i Tudurí, arquitecte i urbanista 
que va treballar en la urbanització i l’enjardina-
ment de la muntanya de Montjuïc, amb motiu 
de l’Exposició Internacional de 1929, i al qual 
Barcelona deu una estructura racional dels es-
pais lliures de la ciutat, sistematitzada en el 
treball El problema de los espacios libres, pre-
sentat l’any 1926 al XI Congrés Nacional d’Ar-
quitectes. En aquest text, Rubió i Tudurí recull 
la necessitat de crear un sistema complet d’àre-
es verdes, dividides en diferents nivells, segons 
el seu ús i característiques, i que havien d’ocu-
par una superfície total de 1.500 hectàrees. 

Com a part d’aquest programa, a la ciutat 
van néixer, a banda de l’esmentat Montjuïc, 
el Parc Güell (1922), els Jardins del Palau de 
Pedralbes i la Font del Racó, tots dos de 1926. 
La Guerra Civil va imposar un parèntesi en la 
compra i la creació de nous jardins i parcs a la 
ciutat, que no es van activar de nou fins a la dè-
cada dels 60 i 70. Llavors, la necessitat d’higie-
nitzar determinats indrets de la ciutat que s’ha-
vien convertit en poblats de barraques, a causa 
de l’onada de mà d’obra immigrant que va re-
bre la ciutat uns anys abans, d’una banda, i, de 
l’altra, un equip de gran vàlua professional al 
capdavant del servei de Parcs i Jardins, van fer 
créixer un important conjunt de jardins temà-
tics a Montjuïc i Pedralbes: Jardins de Mossèn 
Costa i Llobera, de Mossèn Cinto Verdaguer, el 

Història
Tot i que la jardineria ha existit des de sem-

pre a les ciutats, en forma de jardins privats, 
horts, vivers, petites places o en els carrers ar-
brats, l’espai verd públic no apareix com a tal 
fins després de la Revolució Industrial.

Els parcs i els jardins públics, concebuts 
com a espais per a ús comú i finançats per 
l’Administració pública, van néixer a Europa el 
segle XIX, com a conseqüència del creixement 
urbanístic i l’esponjament de les ciutats mo-
dernes. Barcelona no va ser diferent de la resta 
de les ciutats europees, i, a partir de 1854, va 
iniciar l’eixamplament i la transformació de la 
ciutat, amb l’aplicació del pla urbanístic disse-

Mirador de l’Alcalde, Jardins de Joan Maragall, 
Jardins i Roserar de Cervantes. 

I, paral·lelament, es van dissenyar també el 
Parc de la Guineueta i el Turó de la Peira, parcs 
públics amb una alta qualitat paisatgística i un 
important paper social, construïts en barris on 
el desaforat desenvolupament urbanístic dels 
anys 70 havia arribat fins a peu de turons. A 
més, la ciutat va adquirir finques privades per 
reconvertir-les en jardins públics. L’exemple 
més destacat n’és el Parc del Laberint d’Hor-
ta, adquirit a principis dels 70, però també la 
Quinta Amèlia o el castell de l’Oreneta. 

El gran increment de zones verdes, però, 
va arribar a Barcelona a partir dels anys 80, 
amb la nova política urbanística endegada per 

Els parcs 
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l’Ajuntament de Barcelona, després de les 
primeres eleccions municipals. Les reivin-
dicacions dels veïns i l’acció de les associa-
cions van tenir un paper determinant en la 
recuperació de sòl per a ús públic, i també 
en el seu disseny. L’expulsió de la ciutat de 
determinades activitats industrials, com ara 
l’escorxador municipal o les fàbriques Pe-
gaso, Espanya Industrial o els tallers de la 
Renfe, van alliberar al centre de la ciutat un 
nombre important d’hectàrees, que es van 
destinar a zona verda.

La celebració dels Jocs Olímpics de 1992 
va suposar una ampliació de la ciutat urba-
nitzada i, com a conseqüència, l’aparició 
de parcs públics nous, com ara el Parc del 
Litoral, el Parc del Migdia, a Montjuïc, o el 
Parc de la Vall d’Hebron. La incorporació de 
noves zones verdes públiques va continuar 
en l’etapa postolímpica, amb la recupera-
ció de jardins com La Tamarita, la creació 
de jardins de barri i de butxaca, petits, però 
d‘intens ús, i l’inici de les plantacions del 
Nou Jardí Botànic de Barcelona. 

La història més recent de la ciutat ens ha 
deixat interessants parcs en les darreres in-
tervencions urbanístiques, com ara el Parc 
de Diagonal Mar (2001), el Parc dels Audito-
ris, del recinte del Fòrum del 2004, el Parc 
Central de Nou Barris, realitzat en diverses 
fases al llarg d’aquests anys, fins a l’exemple 
més recent, el Parc del Centre del Poblenou, 
inaugurat el 2007. Acompanyant aquestes 
grans obres, petits jardins de barri, com el 
parc de la Primavera, el jardí dels Drets Hu-
mans, la Villa Florida o la recuperació dels 
interiors de 41 illes de l’Eixample.

Manca encara molt per arribar a l’objec-
tiu de 1.500 hectàrees fixat per Rubió i Tu-
durí, però l’esforç fet els darrers 30 anys, en 
els quals la ciutat ha passat de 437 hectàre-
es de verd, el 1980, a 1.075 hectàrees, l’any 
2009, ha permès que, avui, els ciutadans de 
Barcelona utilitzin i gaudeixin d’aquestes 
638 hectàrees de zona verda guanyades. 

Els parcs de Barcelona, però, han evoluci-
onat no tan sols per l’increment de superfície 
verda, sinó també pels criteris emprats en la 

seva gestió. Des de l’any 1993, s’hi apliquen 
els fonaments de la jardineria diferenciada 
i, des de 2002, l’adopció de l’Agenda Local 
21 (A21) – el Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat– promou criteris sostenibles que 
tenen a veure no només amb el tractament 
del verd sinó també amb aspectes com ara 
l’ús social, la participació i la millora integral 
de la qualitat de vida a la ciutat. 

En el marc de l’A21, i d’acord amb els ob-
jectius i les línies d’acció desenvolupades, 
els criteris sostenibles aplicats en el man-
teniment de la jardineria es visualitzen en 
l’increment dels espais verds i de la biodi-
versitat, en la selecció d’espècies vegetals 
mediterrànies, en la reducció i l’optimitza-
ció del consum d’aigua, en l’aprofitament 
de les aigües del subsòl, en la producció de 
compost per reutilitzar els residus de poda, 
en l’ús de tractaments biològics contra les 
plagues i malures alternatius a la lluita quí-
mica, o en la reintroducció d’espècies ani-
mals que enriqueixen la biodiversitat, com 
ara el falcó pelegrí, entre d’altres. 

Les activitats participatives pretenen 
apropar diferents sectors ciutadans (gent 
gran, escolars, associacions...) als espais 
verds de la ciutat, alhora que promouen ac-
tituds de respecte per la natura. En són un 
bon exemple l’èxit del desplegament de la 
xarxa d’horts urbans, l’adaptació de la senya-
lització i els espais verds a les necessitats de 
les persones amb mobilitat o visió reduïdes, 
les activitats escolars als parcs i jardins, i 
la celebració d’actes multitudinaris, com la 
Festa de la Primavera o el Concurs Interna-
cional de Roses Noves. 

Els parcs | Història Els parcs 
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Paper i funció ecològica dels 
parcs dins la ciutat 

Aquests espais, a més de recordar-nos que 
sota l’asfalt hi ha terra, compleixen múltiples 
funcions. D’una banda, les zones verdes fan 
possible una vida molt més assossegada als 
seus ciutadans. De l’altra, tenen una funció eco-
lògica, que va des d’absorbir diòxid de carboni, 
disminuir el soroll i pal·liar la contaminació 
atmosfèrica (absorbir pols ambiental i radiació 
solar) fins a donar cabuda a una sèrie d’éssers 
vius que també poden habitar la ciutat.

La vegetació urbana, sigui ornamental o es-
pontània, és summament important a l’hora 
de parlar de biodiversitat, no sols per la seva 
presència estricta, sinó perquè és indispensa-
ble (zona de cria o recursos tròfics) per a una 
gran part de fauna que habita la ciutat.

Així, els espais verds proporcionen un can-
vi de ritme biològic al sistema gris de la ciutat, 
per tots els efectes beneficiosos que es deriven 
de la presència d’arbres, arbustos i plantes de 
tota mena, i també esdevenen espais significa-
tius en l’ordre estètic, lúdic, pedagògic i ambi-
ental. Aquests aspectes més estètics i paisat-
gístics sovint passen desapercebuts a la ciutat, 
però si de sobte desapareguessin, els trobarí-
em molt a faltar.

Gestió sostenible dels espais 
verds 

La conservació de la qualitat dels parcs i jar-
dins de Barcelona comporta la realització d’un 
seguit de treballs de manteniment, que s’esde-

Els parcs | Història

venen al llarg de l’any, en funció del cicle vege-
tatiu de les diferents espècies. 

Així, les feines tenen com a objectiu tant els 
aspectes estètics de la vegetació –la retallada de 
les tanques vegetals, per exemple– com el seu 
bon estat estructural i fitosanitari. 

Cada parc i cada jardí són diferents i, per 
tant, requereixen un manteniment específic. Hi 
ha parcs molt arbrats i altres on els arbustos o 
les tanques vegetals representen una part im-
portantíssima de la vegetació. Les superfícies 
dels parterres de gespa varien, com també varia 
la quantitat de grups de flor i, evidentment, les 
espècies que enjardinen cadascun d’aquests es-
pais verds. Un altre aspecte que en determina el 
manteniment és la tipologia del parc o jardí. No 
és el mateix tenir cura d’un parc o un jardí his-
tòric que tenir cura d’un parc naturalitzat o un 
parc urbà. Cadascun té especifitats importants. 

Per poder gaudir d’uns espais verds públics 
que segueixin els principis de la sostenibili-
tat és important que el seu enjardinament no 
s’allunyi gaire de l’ecosistema en el qual estan 
integrats. Que la natura pugui fer el seu paper 
no és tant una qüestió de forma com un pla-
nejament global que inclou mesures diverses: 
ajustar-se a les característiques del clima me-
diterrani; seleccionar les espècies vegetals més 
adients per a aquest clima i estalviar aigua; dur 
a terme el control integrat de plagues (amb 
tractaments ecològics); afavorir la presència de 
la petita fauna que habita el verd urbà; aprofitar 
–mitjançant el reciclatge– la matèria orgànica 
que genera aquest entramat verd, etc. 

Prevenir és millor que guarir, i per això 
s’utilitzen espècies i cultius resistents a malu-

Els parcs 
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res i plagues, sempre que és possible. Aquestes 
plantes són espècies autòctones o properes al 
clima mediterrani, i en unes condicions climà-
tiques favorables presenten més resistència a 
les malalties. Tanmateix, les condicions de vida 
a la ciutat afebleixen els arbres i les plantes, i 
fan que els tractaments preventius i de guari-
ment siguin pràcticament indispensables. Això 
sí, cal emprar-hi al màxim possible productes i 
tècniques naturals que no tinguin efectes resi-
duals. La potenciació de la lluita biològica (ús 
de Bacillus thuringiensis com a insecticida bi-
ològic, paranys amb feromones o insecticides 
biològics), amb la fixació als parcs d’ocells i de 
petits animals insectívors (instal·lació de cai-
xes niu per facilitar-los llocs per criar), és un 
altre recurs interessant.

D’altra banda, cal tenir en compte com 
s’adaptarà la vegetació al canvi climàtic que ja 
es preveu per als anys vinents. 

Dissenyar i construir un parc amb criteris 
de sostenibilitat també demana que es tinguin 
en compte les diferents necessitats dels usua-
ris. Hi ha d’haver un espai per a jocs o estruc-
tures que estimulin la motricitat i la creativitat 
dels infants, un sorral que els animi a explorar 
i a descobrir, zones de protecció del trànsit i el 
soroll, bancs per seure-hi o per llegir...

Finalment, però molt important, una cor-
recta gestió dels parcs també necessita d’una 
ciutadania responsable i positivament activa en 
la seva cura i en la prevenció de problemes que 
poden afectar la salut i el benestar dels propis 
usuaris, de la biodiversitat, del mobiliari urbà, 
del parc sencer.

En el parc hi ha vida

Els parcs són plens de vida. El parc esde-
vé un lloc en què els ciutadans i les ciutadanes 
fruïm de l’aire lliure i dels elements naturals, 
culturals i artístics, on podem veure el cel en 
contínua evolució, o aigua en moviment. So-
vint hi trobem escultures, algunes d’anònimes 
i d’altres d’artistes ben reconeguts, que con-
verteixen els parcs en àrea d’exposició a l’aire 
lliure. I també esdevé un lloc on trobar gent, 
on crear vincles, on estar-s’hi i passar-hi es-
tones. Les vivències que es produeixen en els 
parcs poden formar part de la vida quotidiana 
de les persones, ser moments de “celebració”, 
com ara gaudir d’un diumenge en família, as-

sistir a un concert, a una fira artesanal, a un 
acte polític. En definitiva, un indret compartit 
per persones d’edats, procedències culturals, 
interessos o propòsits diversos, però possibles 
de conciliar.

La composició i l’estructura de la ciutat han 
canviat molt els darrers anys, i amb elles la 
funció i el sentit dels espais verds: tenim una 
població més envellida, hi ha un cert repunt 
en la natalitat i un important increment de la 
població estrangera. Tot plegat implica un ús 
social de l’espai públic diferent del que s’havia 
fet fins ara.

D’altra banda, espècies d’animals i plantes 
hi troben refugi, aliments o ambdues coses 
alhora. La varietat d’espècies vegetals que es 
distribueixen per la ciutat de Barcelona repre-
senta la diversitat estructural que suporta el po-
blament faunístic i, alhora, efectua una oferta 
tròfica força variada i perllongada estacional-
ment. Per tant, una ciutat virtuosa en jardins 
assegura una diversitat faunística més gran. 
Cada espècie busca els espais més propicis per 
dur a terme la seva activitat. En molts casos, les 
espècies animals no només s’hi han adaptat, 
sinó que han adquirit pautes de comportament 
pròpies i diferenciades en el medi urbà: canvis 
en la manera de fer, alçada dels nius, hàbits ali-
mentaris, etc. 

Una altra característica interessant és el 
que el parc canvia al llarg del dia i al cap de 
l’any, ens aproxima al canvi d’estacions, ens 
permet copsar el ritme del temps, fluït, varia-
ble i cíclic, i ens proporciona una festa de co-
lors, d’olors i de formes que es transformen 
amb el pas dels dies. 

Els parcs | Història Els parcs 
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Collserola, el parc més gran de 
la ciutat, i Montjuïc, jardí de 
jardins 

A Barcelona, són paradigmàtics els parcs 
forestals, fruit de la penetració de la serra de 
Collserola dins la ciutat, i amb parcs que estan 
situats a la falda de la muntanya de Montjuïc.

La serra de Collserola és una porció de la 
serralada Litoral, que s’alça sobre la plana va-
llesana, i que arriba a alçades entre 300 i 500 
m, amb una àmplia mostra d’ambients natu-
rals mediterranis. Hi predominen sobretot els 
boscos, els quals, juntament amb diverses for-
macions de vegetació baixa, formen un mosaic 
que acull també una variada fauna. L’empremta 
humana hi és present, tant pel que fa a la modi-
ficació del paisatge com per la quantitat de res-
tes arqueològiques i construccions que hi ha, i 
que constitueixen un patrimoni molt valuós.

La seva importància pel que fa la biodiver-
sitat va propiciar la creació d’un espai natural 
protegit: el Parc Metropolità de Collserola, el 
1987, i actualment és imminent la seva decla-
ració com a parc natural. El Consorci del Parc 
de Collserola és l’organisme encarregat de des-
envolupar-ne la gestió i fer-ne compatibles els 
dos objectius bàsics: conservar els recursos na-
turals i l’equilibri ecològic i donar resposta a la 
demanda de lleure i aprenentatge dels ciuta-
dans. Entre la ciutat i la carena de Collserola, hi 
ha un fort pendent, fet que ha propiciat que la 
freqüentació actual s’hagi concentrat en zones 
específiques, l’accés a les quals es facilita, com 
ara la carretera de les Aigües. 

Al vessant barceloní, hi predominen les for-
macions arbustives (màquies, brolles i garri-
gues), les pinedes de pi pinyer i els prats (en 
destaca el prat mediterrani, format per l’albe-
llatge). Collserola és també l’espai de Barcelona 
més ric en diversitat faunística. Pel que fa a 
les aus, és molt remarcable com a zona de 
migració i aturada d’ocells, però també hi ha 
força espècies de mamífers, rèptils, amfibis i 
peixos.

 D’altra banda, destaca la muntanya de 
Montjuïc, que, amb tota la seva riquesa i com-
plexitat d’usos, constitueix una peça urbana 
singular i amb funcions i projecció d’abast ciu-
tadà. Aquest gran pulmó verd està pendent de 
l’aprovació d’un pla director d’usos que pretén 
potenciar-ne les activitats, consolidar-ne els es-
pais verds i crear-ne de nous, i millorar-ne l’ac-
cessibilitat interna, i també la connexió amb la 
ciutat. 

Els jardins de la muntanya de Montjuïc for-
men un conjunt patrimonial de primer nivell, 
ja que reflecteixen les diferents tendències ar-
tístiques que hi ha hagut a Barcelona al llarg 
dels segles XX i XXI. Prop de setanta hectàrees 
de jardins d’estils i èpoques diferents recullen 
la història verda de la ciutat.

És un espai que destaca per la seva extensió, 
barreja de parcs, zones de vegetació espontània 
i restes de vegetació d’horts i conreus. Aquest 
fet hi afavoreix l’existència d’una fauna variada. 
Per la seva peculiaritat, cal esmentar la presèn-
cia d’una colònia important de xoriguers, al pe-
nya-segat, i una de les més grans de Catalunya 
de mussols, al cementiri.

Els parcs | Història Els parcs 
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La platja, un parc de sorra

A Barcelona, no tots els parcs són “verds”. 
Tenim el privilegi no només de disposar d’una 
serralada de gran riquesa natural i d’una varie-
tat d’ambients i oportunitats en poc espai, sinó 
també d’estar al costat del mar. 

El mar ha ajudat molt a fer de la nostra ciutat 
un lloc obert, en el qual s’han barrejat pobles i 
cultures des de l’antiguitat. La ciutat medieval i 
moderna va establir unes relacions comercials 
àmplies a través del mar i, amb el temps, hi van 
aparèixer les necessitats d’acostar-s’hi, més en-
llà de les activitats mercantils al port i de les tas-
ques de pesca. Els barcelonins es van afeccionar 
cada cop més als banys de mar, a les curses de 
natació, a les competicions nàutiques... La recu-
peració del front marítim de la ciutat, iniciada 
els anys vuitanta del segle passat, ha significat 
un canvi històric i ha contribuït a integrar les 
platges a la nostra vida quotidiana. 

Els darrers anys, les platges de Barcelona 
han esdevingut un dels espais públics princi-
pals de la nostra ciutat, amb unes característi-
ques singulars que el fan especialment atrac-
tiu. Els 4,5 km de platges són un gran espai a 
l’aire lliure, on podem tenir contacte amb l’ai-
gua del mar, amb el sol i amb la sorra, i on, a 
més, ens podem iniciar en el coneixement de la 
fauna marina. Tot això és possible a Barcelona, 
en unes platges que tenim molt a prop de casa, 
i de les quals podem gaudir tot l’any. La qualitat 
de les platges de Barcelona és un dels aspectes 
determinants del fet que siguin molt freqüen-
tades. El seguiment d’aquesta qualitat es duu 
a terme a través de la implantació de sistemes 

certificats de gestió de platges, les anàlisis de 
l’aigua i la sorra, el seguiment de la contami-
nació acústica i la bandera blava, entre altres 
criteris que permeten garantir-ne uns nivells 
òptims de qualitat.

Al llarg dels anys, el litoral barceloní, sobre-
tot a la part nord, ha estat sotmès a diverses 
transformacions que determinen la biodiversi-
tat actual. Avui dia, la vegetació característica 
d’ambients salobres i aiguamolls és pràctica-
ment inexistent. El que predomina al litoral, 
a primer cop d’ull, són els palmerars i els co-
loms i les gavines. Al Parc del Poble Nou, s’hi 
va afegir una duna enjardinada, amb albellatge 
(Hyparrhenia hirta), planta autòctona que tam-
bé es troba a Collserola. Si un s’hi atura amb 
deteniment, s’adona que des de les platges es 
poden fer observacions ornitològiques de força 
interès: el corb marí, el gavià argentat, la gavi-
na vulgar, el gavot, el cabussó emplomallat, el 
gavià fosc, el mascarell, la baldriga, els aligots 
vespers, esparvers, xoriguers, falcons mostat-
xuts, aligots o cigonyes entre d’altres. 

L’escullera és l’altre espai interessant, pel 
que fa a la biodiversitat. És especialment relle-
vant l’experiència reeixida de colonització del 
Parc d’Esculls, iniciada l’any 2003. El conjunt 
d’esculls ha de permetre la recuperació de la 
biodiversitat del front marí de Barcelona, molt 
malmès amb el pas del temps, i que ara viu un 
millor moment, des que les aigües del riu Be-
sòs hi desemboquen depurades. La protecció i 
la regeneració pesquera hi permetran l’arriba-
da i el desenvolupament de peixos, mol·luscs 
i crustacis. 

El parc ens diu 

És indubtable que l’espai té unes implicaci-
ons afectives envers qui s’hi està i que condici-
ona les activitats que s’hi duen a terme. 

El parc ens diu coses, ens ofereix un munt 
d’estímuls, ens amaga una gran quantitat de 
secrets... Sovint, no és la dimensió, allò més 

important, sinó el disseny, la distribució dels 
espais i l’elecció dels elements naturals, la pre-
sència de punts d’aigua, el tipus de mobiliari 
urbà, d’usuaris o, segurament, la interacció 
entre tots aquests aspectes allò que ens hi fa 
percebre una cosa o una altra.

I nosaltres, què hi podem fer?

El parc se’ns presenta com l’espai proper so-
bre el qual es pot intervenir a través del contac-
te directe, fent-hi accions i construint-hi llaços, 
racionals, però també empàtics. 

Serà l’entusiasme de tots plegats, i no no-
més les dimensions o les infraestructures pre-
sents en l’espai, allò que farà que en puguem 
treure el màxim profit.
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Proposta 
metodològica
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La proposta metodològica que suggerim 
està inspirada en la metodologia de reso-
lució de problemes. Implica tant una ac-

tivació i una mobilització dels coneixements re-
llevants com un aprenentatge de coneixements 
i habilitats noves1. 

Resoldre problemes requereix un canvi i 
una reestructuració en les formes de percebre 
els fenòmens, d’interpretar-los, de parlar-ne i 
d’emocionar-s’hi. El resultat esdevé una solu-
ció, per una part, i un aprenentatge addicional, 
per una altra. 

El procés s’inicia quan l’alumnat és capaç 
d’identificar i formular-se una pregunta. Una 
pregunta que desperta la necessitat d’investi-
gar, de buscar dades noves, de comprovar el que 
s’afirma i de defensar-ho davant dels altres, de 
reelaborar, de reorganitzar els coneixements, 
de reconstruir els sabers, de fer-se preguntes 
noves, d’apropiar-se d’informació nova i d’am-
pliar allò que s’està dient, i d’aprofundir-hi.

Sovint, a classe o als llibres, es plantegen a 
l’alumnat preguntes tancades, que requereixen 
una única resposta correcta, o que es resolen 
amb l’aplicació d’un procediment, una tècnica 
o un instrument ja conegut. En canvi, les pre-
guntes que ajudarem que es plantegi l’alumnat 
en una activitat com aquesta naixeran quan 
s’enfronti amb una situació que en principi no 
entén, que no encaixa amb el que ja sap, però 
que, si és a prop de la seva estructura cognitiva, 
crearà tensió i interès per saber. 

Aquest procés porta l’alumnat a trobar la 
resposta més adient a la situació plantejada, 
però no a una única solució predetermina-
da. Requereix mirar, pensar, actuar i discutir 
per construir una “bona” resposta. En aquest 
sentit, el paper del professorat és reformular 
preguntes, discutir les estratègies que utilitza 
l’alumnat quan busca les respostes i, molt es-
pecialment, oferir instruments i recursos que 
l’ajudin en tot aquest procés.

Posar en pràctica la formulació de pregun-
tes i hipòtesis, l’observació, la classificació o la 
identificació; determinar variables; dissenyar ex-
periments; controlar els resultats i interpretar i 
comunicar conclusions en un cas real fan possi-
ble la participació directa dels estudiants en l’es-
tudi de fenòmens. Si, a més, tenen la possibilitat 
d’aplicar el que han après, proposant, progra-
mant i duent  a terme una acció real de millora, 
afavorim la seva implicació amb l’entorn en què 
desenvolupen la proposta i també que s’hi com-
prometin intel·lectualment i afectiva. 

Aquest contacte amb la realitat pot poten-
ciar en els nois i noies l’adquisició d’habilitats 
intel·lectuals, la capacitat d’anàlisi i de gene-
ralització, el pensament crític, la capacitat de 
la presa de decisions, l’admissió de l’error i la 
recerca de camins nous... 

Apropa’t als parcs... un procés 
continu

Per organitzar un projecte que s’inicia amb 
la formulació d’una pregunta, proposem una 
seqüència amb les fases següents:

1. Formular-se preguntes 
2. Investigar i consensuar-ne els resultats
3. Programar i realitzar una intervenció al 

parc
4. Avaluar el procés i els resultats, reajustar 

i plantejar-se  preguntes noves
5. Difondre els resultats de l’acció 

1. FORMULAR-SE  PREGUNTES 
Oferir a l’alumnat el parc com un espai edu-

catiu és una oportunitat per despertar la seva 
curiositat i la seva capacitat de qüestionar-se 
aspectes que potser els havien passat desaper-
cebuts, i sobre els quals, de moment, no tenen 
coneixements suficients per donar-hi una res-
posta. 

El parc ens diu coses, és un espai que susci-
ta un munt de preguntes, que estimulen i que 
provoquen la necessitat de trobar-hi respostes. 
Però, d’on neixen les preguntes? 

Poden emergir durant una sortida, o des-
prés; a propòsit d’una lectura, fruit d’un fet 
casual, durant una conversa o un debat, o en 
qualsevol activitat d’observació, d’exploració o 
d’experimentació.

La capacitat de l’alumnat per plantejar-se 
preguntes és fruit d’un professorat que valo-
ra la riquesa que envolta la seva formulació, 
ja que fa possible l’inici d’un autèntic procés 
d’aprenentatge. 
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Així, per exemple:

A partir d’una conversa en què es compa-
raven ciutats antigues i modernes, vaig propo-
sar a l’alumnat d’imaginar “el parc dels seus 
somnis”. Uns quants el van dibuixar, d’altres 
en van fer una descripció escrita. Més tard, 
vam estar parlant de com era, què transme-
tia, en quin entorn l’imaginàvem, què farien 
les persones que hi poguéssim trobar ... Lla-
vors vam decidir anar a conèixer el parc pro-
per a l’escola, per comparar quines semblan-
ces i diferències apareixien amb el que ells 
havien dissenyat, quines sorpreses agradables 
i desagradables hi trobaven, i plantejar-nos 
preguntes. 

...dissabte la ventada ens va sorprendre a 
tots! Avui, ha estat impossible començar la 
classe de geografia sense escoltar les vivències 
de gran part de l’alumnat, i és que al parc 
proper a l’escola van caure més de 50 arbres, 
alguns d’ells molt vells! Cadascú tenia una 
percepció diferent del que havia passat, en 
funció de si ho havia viscut estant al carrer, 
vora el parc o bé protegit dins de casa seva... 
Comentaven històries parcialment diferents. 
Vaig associar aquesta experiència amb el que 
havíem parlat la setmana passada, sobre la 
relativitat de la percepció segons els diferents 
punts de referència, i, sense pensar-ho, els vaig 
oferir anar el dia següent a registrar fotogrà-
ficament l’estat del parc, per iniciar un debat 
del que havia passat amb informació més ri-
gorosa. 

Conversar sobre un objecte, un fet observat 
o sobre els resultats d’una experiència com-
partida anima que tothom expressi les seves 
idees i formuli preguntes d’interès.

En tornar de la sortida, vam comparar els 
primers relats d’ahir amb l’anàlisi de les foto-
grafies. La Núria diu: “sembla que la realitat 
no és la mateixa per a tothom... depèn dels 
ulls amb què s’ho miri cadascú...”. El seu pen-
sament va ser l’inici d’un extraordinari debat 
i de la formulació de milers de preguntes i hi-
pòtesis... 

Com a professora de biologia, vaig propo-
sar al meu grup de l’institut fer “una expedició 
científica” al parc proper al centre. De forma 
cooperativa, i en petits grups, es tractava de 
planificar, analitzar i descobrir els elements 
del medi físic, la flora i la fauna, i de qües-
tionar-se quines són les característiques que 
permeten que estiguin allà.

En tornar de la sortida, amb la informació 
obtinguda, ens plantegem diverses preguntes 
sobre el que hem vist i registrat... Aquestes 
sovint comencen amb “com”, “què passa...”, 
“què canvia...”, “per què passa...”, “com es 
podria provar...”, “què passaria si...”, “què 
necessita per...”, “com t’expliques...”, “sempre 
funcionaria/passaria així?”...

Algunes d’aquestes preguntes no tenen res-
posta amb la informació de què disposem, i 
n’hi ha que són l’inici d’un procés de recerca.

2. INVESTIGAR I CONSENSUAR-NE 
ELS RESULTATS

Per investigar l’aspecte identificat que ha 
promogut el plantejament d’una pregunta, cal 
analitzar-lo, desenvolupar un procés de recer-
ca i, finalment, compartir i consensuar amb els 
companys i companyes els productes de la des-
coberta. 

Els aspectes socioambientals són comple-
xos i pluricausals, per tant, a l’hora d’aproxi-
mar-nos a les possibles respostes tindrem en 
compte les relacions i la interdependència en-
tre els fenòmens que es produeixen a diferents 
escales, i haurem de tenir en compte tant les 
connexions ecològiques com les relacions del 
medi amb els seus usuaris.
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2.1 ANÀLISI DE LA PREGUNTA
La finalitat d’aquesta fase és doble. En pri-

mer lloc, es tracta d’obrir i desplegar tot l’abast 
de la pregunta: explicitar les respostes que in-
tuïtivament donaríem a la nostra pregunta, les 
variables que “imaginem” que hi entren en joc 
i les seves interrelacions... 

En segon lloc, les activitats d’aquesta fase 
actuen com una avaluació inicial, on l’alumnat 
pot prendre consciència de les representacions 
personals i grupals sobre l’objecte d’estudi que 
està involucrat en la pregunta. 

Algunes  estratègies útils són:

• Organitzar diàlegs o debats que donin opor-
tunitats per expressar opinions, confrontar 
diferents punts de vista entre idees que po-
den ser divergents o no, i generar la formu-
lació de dubtes, per provocar ganes de saber 
més i fomentar la curiositat investigadora. 

• Expressar les seves idees a través de dibui-
xos, esquemes o un relat.

• Elaborar una llista d’elements involucrats 
en la pregunta i, posteriorment, elaborar un 
mapa conceptual que ajudi a organitzar-les 
i a establir-hi els diferents tipus de vincles. 
Les idees es poden millorar a partir de la 
combinació, per generar-ne una de nova.

• Realitzar  una pluja d’idees.

Cal tenir en compte que en aquesta fase 
qualsevol idea que sorgeixi (de vegades les més 
estranyes) obren portes a la creativitat; com més 
gran sigui el nombre d’idees, més elevada serà 
la possibilitat que apareguin bones solucions 
als aspectes plantejats. No hem d’oblidar que 
les ments creatives seran més capaces d’adap-
tar-se a la realitat existent.

Com a exemple de tota la fase d’investigació:

...un grup d’alumnes plantegen un ventall de preguntes al voltant de la plaça de 
davant l’escola, configurada bàsicament per una superfície amb poca vegetació. Refle-
xionen al voltant de: 

• A qui se li ha ocorregut fer aquesta plaça al mig del barri?
• Ho deuen haver demanat els veïns?
• Respon a les seves necessitats?
• S’ha fet com a millor solució davant d’un problema d’infraestructura?
• Ha estat el producte d’una moda paisatgística?
• És casual o forma part d’una estructura que ja existia al barri?

Inicialment, la mestra proposa transformar les preguntes en hipòtesis, i repartir-se 
en grups per aproximar-s’hi. 

Fan una pluja d’idees i, mentre aventuren possibles respostes, manifesten les seves 
representacions sobre: el valor positiu i negatiu d’una plaça dura (permet jugar a 
bàsquet, però hi ha poc contacte amb la biodiversitat); el sentit de mantenir o trans-
formar un equipament que té una història (la plaça havia estat part del mercat antic 
del barri); el paper que juguen les tendències (modes) en l’urbanisme (es pregunten si 
els espais verds urbans són una moda o responen a una necessitat –espai de pas o de 
circulació de vianants, etc.–). 

2.2 DUR A TERME UNA RECERCA
Un cop clarificat l’abast de la pregunta, cal 

iniciar una recerca. Hi ha moltes i diverses op-
cions organitzatives: crear petits grups; fer-ho 
tota la classe; plantejar un tema conjunt amb 
una altra escola propera al parc i treballar amb 
grups mixtos, etc. Sigui com sigui, cal definir 
prèviament les diverses tasques, qui participa 
de cadascuna i quin grau de responsabilitat hi 
té cada participant.

Per desenvolupar la recerca cal:

• Tenir els objectius o les preguntes de la re-
cerca ben definits.

• Identificar quina informació cal obtenir, i 
el conjunt de fonts i recursos útils, neces-
saris i disponibles: llibres, revistes, webs, 
manuals, institucions, persones, mitjans de 
comunicació.

• Recollir la informació: consulta bibliogràfi-
ca, entrevistes, enquestes, observacions, ex-
periments, sortides de camp, etc.

• Analitzar-la, sintetitzar-la, i comprovar si 
ens ofereix les respostes que necessitem.

2.3 CONSENSUAR  ELS RESULTATS
Un cop recollida la informació i les dades, 

caldrà resumir, presentar, compartir i contras-
tar els resultats amb la resta de companys i 
companyes. 

Tot i així, la comunicació no s’ha d’entendre 
com el final d’aquesta fase. Al llarg de tot el 
procés, hi haurà moments en què serà conveni-
ent transmetre les descobertes, els dubtes o les 
informacions, per poder continuar avançant.
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3. PROGRAMAR I REALITZAR UNA IN-
TERVENCIÓ AL PARC

Una vegada s’ha finalitzat la fase de recer-
ca i l’alumnat ha presentat i contrastat els seus 
informes amb els companys i companyes, ha 
arribat el moment de decidir si de la informa-
ció s’extreu la necessitat o proposta de fer una 
intervenció al parc.

En aquest cas, el primer que s’ha de fer és esco-
llir l’àmbit sobre el que es vol fer una intervenció. 

Durant la primera fase, la major part dels 
alumnes es van sorprendre pel fet que la gent 
del barri no acostumava a utilitzar aquesta 
petita plaça que es troba a prop de l’escola. 
Normalment, hi havia molt poca gent. Van 
observar i registrar al llarg d’una setmana, i 
a diferents horaris, el nombre de persones, la 
seva edat i les activitats que feien a la plaça. 

A partir de les entrevistes i enquestes als 
usuaris, a comerciants propers a la plaça i a 
les pròpies famílies, van descobrir que l’opinió 
del barri és que no s’utilitza gaire perquè és 
un espai massa sorollós, rodejat de carrers 
amb molt de trànsit i sense ombra, de manera 
que durant els mesos de primavera i estiu els 
bancs es troben a ple sol. Malgrat que hi ha 
una bonica font i un petit espai de joc per als 
menuts, l’assistència hi és força reduïda. Fi-
nalitzada la recerca i la posada en comú, van 
coincidir a fer una proposta per disminuir-ne 
el soroll i que, al mateix temps, separés física-
ment la plaça dels carrers que l’envolten.

Van coincidir que era una bona idea, però, 
per on començar? 

Una vegada s’ha decidit proposar una inter-
venció, el primer pas és planificar el desenvo-
lupament del projecte. Segurament es necessi-
tarà més informació per definir no només el 
projecte d’acció, sinó també la seva posada en 
pràctica. Durant aquest procés poden aparèixer 
discrepàncies entre els diferents punts de vista. 
Val la pena detectar quines són les limitacions i 
les prioritats, i fer èmfasi en el fet que no hi ha 
una única proposta correcta. 

L’alumnat ha d’analitzar diverses alternati-
ves i veure que n’hi ha que són insostenibles, 
d’altres inapropiades i d’altres possibles o reco-
manables. Aquest és un moment crític, ja que 
es tracta de trobar l’equilibri entre la fantasia i 
la realitat, l’originalitat de la proposta i la facti-
bilitat. Caldrà tenir clar que totes aquelles ac-
cions que es proposin per fer al parc hauran 
de ser consensuades amb els altres col·lectius 
implicats i amb els responsables de gestió del 
parc. 

Aquest procés també pot esdevenir un bon 
aprenentatge, que ajuda a interioritzar el con-
cepte de límit (ja sigui biofísic –per exemple, 

Un cop han analitzat les preguntes, els grups es reuneixen per compartir els mapes 
conceptuals i diagrames que han elaborat al voltant de les seves hipòtesis. A partir del 
diàleg, cada grup clarifica com organitzar una recerca per saber si es podria introduir 
una transformació a l’espai, per convidar a estar-hi millor i a passar-ho més bé. En 
aquest cas, tota la classe investiga una mateixa qüestió, i ajunten esforços per a un 
millor aprofitament del temps i l’energia, amb la qual cosa també es promou el treball 
cooperatiu.

Fan una observació de l’espai. Les valoracions són força diverses, però una de les 
qüestions que emergeixen del debat és que potser falten alternatives per a diversos dels 
usuaris que hi fan vida.

Es van tornar a dividir en grups. Els uns van organitzar dues enquestes, una de 
més pautada, per als adults que acompanyen els infants, i una altra de més oberta, per 
recollir l’opinió dels nens i nenes. El segon grup va preparar una graella d’observació, 
per fer observacions sistemàtiques que ajudessin, posteriorment, a reflexionar sobre les 
activitats i les relacions humanes que es desenvolupen en l’espai (quins jocs hi fan els 
infants i quin clima es crea entre ells; quins elements té l’espai i quin ús se’n fa; si hi 
ha zones que es fan servir massa i d’altres massa poc; si hi ha zones de sol o d’ombra; 
etc.). El tercer grup decideix demanar una entrevista amb el tècnic del districte, per 
investigar la història de la plaça i l’origen del seu disseny.

Per fer tota aquesta tasca, calia una programació i un cronograma que permetessin 
avançar de manera conjunta. Com que no acabaven d’organitzar-se, el professor va 
proposar que hi hagués un responsable de cada grup amb el qual poder-se reunir i fer el 
seguiment del procés. Un cop van disposar de tota la informació, van fer uns resums, 
uns esquemes i una presentació Power Point per explicar els resultats de les diferents 
recerques.
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de recursos naturals finits– o un límit de tipus 
social –per exemple, cal consensuar les propos-
tes, i, per tant, no es podrà dur a terme tot el 
que volem).

Finalitzada aquesta etapa, és útil plantejar-
se i trobar resposta a aquestes o d’altres pre-
guntes semblants:
• hem detectat motius suficients per justificar 

aquesta acció?
• hi ha altres alternatives que ens semblen 

rellevants, o més originals, o més econòmi-
ques...?

• hem escoltat l’opinió de tots els actors im-
plicats?

• ens sentim capaços de dur a terme aquesta 
acció?

• què ens cal saber per dur-la a terme?
• tenim els recursos (materials, econòmics... ) 

necessaris per dur-la a terme?
• tots els usuaris hi estaran d’acord?
• tenim els permisos corresponents?
• quines poden ser les conseqüències d’aques-

ta acció?

Per programar, pot ser útil usar una graella 
com la que us suggerim, la qual pot ser adapta-
da per donar-li el format que resulti més funci-
onal i familiar.

Quan es decideix realitzar una intervenció, 
cal establir prioritats sobre quines accions es 
volen dur a terme, i valorar-ne la seva viabilitat.

Cal tenir present que poden incloure acci-
ons tècniques (intervencions en la vegetació o 
en el mobiliari del parc), propostes de comuni-
cació (organitzar una exposició, itineraris per 
difondre la història del parc i el seu valor artís-
tic), activitats de caràcter cultural (un cicle de 
concerts, de titelles, o de teatre i dansa, una in-
tervenció plàstica de “land art”), propostes per 
afavorir canvis de comportaments personals i 
col·lectius (una campanya de sensibilització 
vers la neteja i cura del parc), etc.

Intervenció que volem realitzar: 
Què ens proposem 
millorar?

Quines accions 
farem?

Durant quin 
període?

Quins recursos 
necessitarem?

Responsables i 
altres participants

1.
2.
3.

A tall d’exemple:

L’alumnat que va fer la recerca per enriquir l’espai verd proper al centre, va 
posar en comú i va debatre tota la informació. Per escollir una estratègia con-
sensuada, cada grup va exposar els resultats de la seva recerca, les propostes de 
millora degudament prioritzades, l’estudi de la viabilitat econòmica, etc. 

El professor va intervenir alguna vegada per suggerir aspectes que calia tenir 
en compte per fer que la proposta fos viable. En un determinat punt, es va plan-
tejar la necessitat de consultar a un expert la viabilitat de la proposta, escoltar 
el seu punt de vista i assegurar-se d’haver tingut en compte tots els aspectes relle-
vants. Van tornar a parlar amb la conservadora del parc, amb responsables de 
medi ambient de l’Ajuntament i amb un expert en espais de jocs per a infants. 

Finalment, després de les sessions de debat amb tots els actors implicats, es va 
arribar a dues propostes: un nou mòdul de joc (aprofitant que encara calia posar-
ne un, van aportar idees a l’ajuntament per tal que en posessin un de versàtil, que 
permetés que a través de la imaginació cada grup d’infants hi pogués donar el seu 
nom) i el racó del teatre (amb tanques vegetals i una tela ombrejadora, proposa-
ren crear un espai en què, un cop al mes, l’alumnat del taller de teatre del centre 
pogués fer-hi una sessió de teatre o de contes per als infants del barri). 

Per executar la proposta, van programar les diferents fases. D’aquesta mane-
ra, van determinar els objectius específics de cada acció; van descriure el que cal-
dria tenir en compte per a cada fase; van determinar els noms dels responsables de 
l’execució i del seguiment i els col·lectius implicats, el calendari de les actuacions, 
els recursos necessaris, etc. 

Van assistir al parc el dia que el personal de manteniment col·locava els nous 
elements i van buscar la manera d’ubicar ells mateixos la tela ombrejadora. Tam-
bé van organitzar dins del centre el calendari de tardes per fer-hi els espectacles, 
tenint en compte el públic potencial, i van preparar la festa d’inauguració amb 
una obra de teatre a la qual van convidar les famílies, els veïns i els usuaris ha-
bituals del parc.
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4. AVALUAR  EL PROCÉS I ELS 
RESULTATS, REAJUSTAR I PLANTEJAR-
SE  PREGUNTES NOVES

Un cop posada en pràctica l’acció, cal avalu-
ar els punts forts i els punts febles del procés, 
el treball en grup, els resultats, l’impacte, les 
dificultats, els aspectes inesperats, etc. 

Tant l’enfocament de l’avaluació com els 
instruments i el moment en què tingui lloc, de-
penen de la programació de cada projecte, per 
tant, els suggeriments que es presenten han de 
ser contextualitzats per cada cas. 

És freqüent, en avaluacions de projectes 
participatius, que els avantatges més destacats 
facin referència als bons resultats emergents, 
molt més enllà de les finalitats mateixes del 
projecte. Per això, suggerim valorar tant el pro-
cés creatiu d’elaboració de propostes com els 
resultats finals. Els suggeriments, doncs, estan 
emmarcats dins de la idea que l’objecte de l’ava-
luació inclou els resultats de l’ensenyament i 
de l’aprenentatge, i també els processos mit-
jançant els quals s’arriba a aquests resultats.

Recordem que les situacions d’avaluació 
poden plantejar-se abans del procés d’aprenen-
tatge (l’avaluació inicial que ens permet deter-
minar la situació de partida de l’alumnat o del 
grup-classe), durant el procés o fins i tot des-
prés. L’avaluació contínua ens permet ajustar 
les estratègies d’ensenyament en funció dels 
èxits, les capacitats, els interessos o les necessi-
tats de l’alumnat.

En la mesura que sigui possible, s’incor-
porarà l’alumnat i altres actors implicats en el 
procés, a l’hora d’avaluar. Per tal d’estimular en 
els nois i noies l’autonomia més gran possible, 

cal traspassar-los part de la responsabilitat i el 
control, de manera que vagin aprenent a regu-
lar (autoregular) les seves estratègies d’apre-
nentatge, en funció dels objectius que es for-
mulen i negocien.

El grup va dedicar unes sessions a avaluar 
el procés viscut i l’acció realitzada. El fet d’ha-
ver construït el propi pla d’acció i portar un 
diari on registraven totes les seves actuacions i 
incidències els ha facilitat la tasca de fer una 
autoavaluació. Així, es van dividir en grups 
per debatre al voltant de: 

• hem aconseguit allò que ens havíem plani-
ficat? 

• ens han servit les estratègies utilitzades? 

• què hem après que no coneixíem? 

• quines han estat les claus de l’èxit?  i qui-
nes han estat les dificultats?

Va ser de gran utilitat “el diari”, on cada 
alumne reflexiona sobre el seu aprenentatge, 
sobre les possibles dificultats en el treball gru-
pal, etc.

Els diaris han servit a l’hora de fer la me-
mòria final d’aquest curs. A més, s’han apro-
fitat a l’hora d’escriure un article per la revista 
de l’escola,  sobre tot el procés viscut. 

Trobar una solució, proposar una acció i  
posar-la en pràctica significa tancar una etapa. 
Si l’avaluem, poden emergir interrogants, que 
donaran lloc a projectes de recerca i d’actuació 
ambiental noves o bé que permetran ajustar la 
proposta inicial.

... durant una de les avaluacions sobre 
com havia anat la primera tarda de contes, 
va sorgir la idea que potser també hi hauria 
altres centres interessats a compartir l’espai. 
Així doncs, el grup de difusió va plantejar-se 
com poder fer arribar la proposta a les escoles 
veïnes i crear una mena de xarxa de “conta-
contes”.. 

5. DIFONDRE ELS RESULTATS DE 
L’ACCIÓ

Un projecte com el que proposem no esta-
ria complet si no hi incloguéssim accions de 
comunicació adreçades a la comunitat escolar. 
Una comunitat que no sols està integrada per 
l’alumnat i el professorat, també en formen part 
les persones i institucions que estan vinculades 
amb el parc que hem escollit, hagin participat 
en el projecte de manera directa  o no.

Es tracta de difondre les intervencions o 
accions de millora que s’hi han dut a terme 
(moltes vegades gràcies a les seves idees o col-
laboració), conèixer les seves valoracions, de-
manar-los suggeriments per millorar-les... en 
fi, fer-los partícips dels resultats. Aquestes es-
tratègies serviran de reconeixement i ajudaran 
possiblement a interessar altres persones que 
no han viscut tot el procés.

1 Perales, 2000.
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Recull de 
possibilitats
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Aquest apartat proposa un conjunt d’ac-
tivitats per a cadascuna de les fases del 
projecte. La intenció és acompanyar 

el professorat i educadors/es en la posada en 
pràctica de la proposta metodològica. Aquestes 
activitats van dirigides a diferents cicles, però 
moltes en poden ser adaptades a més d’un. 

Destaquem, però, que la seva estructura i la 
seva redacció és prou plàstica i flexible perquè 
s’adeqüin a diferents contextos i a diverses reali-
tats educatives. A més, les activitats i les accions 
poden servir per a diferents finalitats dins del 
projecte mateix; de vegades es durà a terme tot 
el procés, i el temps que s’hi dedicarà serà llarg, 
i d’altres es combinaran diferents propostes i/o 
es completaran amb noves activitats o idees.

A l’hora de posar-les en pràctica és impor-
tant tenir en compte:

• Explorar els punts de partida dels partici-
pants, les seves idees i representacions, els 
seus valors, les seves actituds, i comunicar 
els objectius i motius de les activitats que es 
faran.

• Introduir nova informació i facilitar noves 
observacions, experiències i noves mane-
res d’aproximar-se als fenòmens, i motivar 
l’intercanvi de punts de vista i el llenguatge 
utilitzat.

• Ajudar a sintetitzar els nous coneixements 
i prendre consciència dels possibles canvis 
de punts de vista. Molt especialment, val la 
pena reflexionar sobre l’augment en el ni-
vell de complexitat amb què ens aproximem 
als fenòmens del món. 

• Relacionar la situació estudiada amb d’al-
tres, tot aplicant-hi nous punts de vista. En 
fer-ho, també es van reconeixent els criteris 
que permeten avaluar si s’ha après de ma-
nera significativa i canviar-los, si cal. 

• Vincular la fase de recerca del projecte als 
aprenentatges propis de la programació de 
les diverses àrees (matemàtiques, llengua, 
etc.).

Es tracta d’activitats per crear les condicions 
i el clima que ajudin l’alumnat a plantejar-se 
bones preguntes. 

Alguns  exemples:

Durant una sortida

 • “Una expedició de cineastes: un equip de 
cineastes cerca un indret per fer una pel-
lícula del parc. Un grup pot dedicar-se a 
observar i detectar diferents “marcs”, un 
altre grup a identificar diferents “atmos-
feres” i un tercer grup a analitzar quines 
són les diverses “accions” que donen 
vida al parc.

• Una expedició de reporters o fotògrafs: 
fotografiar lliurement allò que ens sor-
prèn. 

• Una expedició científica: (vegeu-ne un 
exemple a l’apartat de metodologia). 

• Una incursió a les àrees verdes del barri: 
observar i posteriorment comentar els 
aspectes més agradables i els que ho són 
menys; quin racó ens ha agradat més o 
menys i per què. 

• Els ocells del parc (vol, nius, comporta-
ments...): observar-los i fer-ne dibuixos o 
esquemes, per després poder debatre a 
classe en petits grups el que s’ha “desco-
bert”.

• Sons i sorolls del parc: primer podem fer 
un itinerari amb els ulls tapats, per iden-
tificar diversitat de sons i sorolls, i des-
prés enregistrar-los, mesurar-los, etc.

• A qui trobem al parc? Observar i regis-
trar tipologies d’usuaris i dels usos que 
fan del parc.

Debat

• Sobre el parc proper al centre: què en 
sabem, si hi anem sovint o no, què ens 
agrada i què no. És important que ca-
dascú expressi lliurement el que pen-
sa o imagina, sense pretendre posar-se 
d’acord, el més interessant en aquest 
moment és que cadascú manifesti lliure-
ment les seves idees i copsar quina és la 
sensació global i els coneixements previs 
del grup respecte a l’espai.

• El parc dels meus somnis: intercanviar 
idees i compartir vivències al voltant 
d’aquesta proposta (vegeu-ne un exem-
ple a l’apartat de metodologia). 

Recull de possibilitats

1. ACTIVITATS PER  FORMULAR-SE PREGUNTES
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Notícia

• Lectura i anàlisi d’una notícia. Aprofitar 
una nota interessant o la carta d’un lec-
tor del diari local o de barri o de la revista 
de l’escola per aportar un tema lligat a 
un espai proper a l’escola que ens susciti 
l’interès i ens motivi a formular-nos pre-
guntes.

Dibuixos o fotografies

• El parc que ens imaginem. Dibuixar-lo, 
debatre’n els diferents aspectes i, pos-
teriorment, fer una visita al parc proper 
per valorar-ne les semblances i les dife-
rències.

• Analitzar fotografies actuals o antigues 
del parc: comparar-les.

• Analitzar fotografies d’un parc i pregun-
tar-nos quins animals o plantes hi poden 
viure i per què. 

Joc

• Realitzar una activitat lúdica com les que 
ofereix la Guia Hàbitat, per exemple:

 1.   Rere la petjada.
 14. Un per a tots i tots per a un. 
 15. Les sabates màgiques. 
 16. Natura urbana. 
 26. Objectes estranys al jardí. 
 35. Cucs i llangardaixos.

Experiments

• Realitzar models sobre diferents causes 
de l’erosió (de la pluja, del vent, de les 
diferències tèrmiques...) que facilitaran 
el plantejament de preguntes sobre la 
presència d’escletxes en el paviment o 
als murs de l’entorn urbà

• Realitzar escoltes de l’ecolocalització o 
sonar biològic d’algunes espècies, com 
ara els ratpenats.

A continuació, s’apunten unes quantes pro-
postes de recerques. Podrien ser:

Cerca a partir d’una observació

• Registrar en fitxes les plantes que trobem 
al parc i el seu estat de conservació. Amb 
l’ajut d’una clau sistemàtica, identificar 
l’espècie i completar la fitxa amb el seu 
nom i les seves característiques.

• Observar les llavors trobades i classifi-
car-les. Podem preguntar-nos com són 
per dins, observar com es transformen 
en plantes, comparar les llavors trobades 
amb algunes de les que formen part de la 
nostra dieta, etc.

• Escollir un animal del parc (ocells, petits 
invertebrats o mamífers), i fer-ne un se-
guiment sistemàtic al llarg d’un temps.

• Realitzar un seguiment sistemàtic d’am-
fibis de les zones aquàtiques del parc.

• Observar sistemàticament i registrar 
l’estat de conservació de l’espai. 

• Observar i registrar quins esports i jocs 
es fan al parc i quins són els usuaris que 
en gaudeixen. També pot ser interessant 
saber-ne l’opinió, i realitzar-hi una en-
questa prèviament construïda. 

• Detectar quines convivències es produ-
eixen entre grups de persones (de dife-
rents edats, cultures...); entre persones i 
animals; entre persones i plantes, etc. 

Recull de possibilitats

2. ACTIVITATS PER INVESTIGAR I CONSENSUAR-NE ELS RESULTATS
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Cerca d’informació bibliogràfica, telemàti-
ca o de fonts audiovisuals

• Complementar les fitxes de l’herbari amb 
informació addicional sobre requeriments 
hídrics, adaptacions al medi, etc.

• Buscar informació sobre el paper que ju-
guen en l’equilibri de l’ecosistema urbà 
els espais verds com el nostre parc (qua-
litat de l’aire, retenció de l’aigua, presèn-
cia d’ocells, etc.).

• Buscar informació sobre les característi-
ques de la vegetació autòctona i exòtica (ne-
cessitats hídriques, de llum, adaptació al 
tipus de sòl, requeriment nutricionals...). 

• Ampliar la informació dels amfibis, ja 
que és un grup amenaçat a tot el món.

• Investigar  qui va dissenyar el parc, en 
quina època, què va motivar que es cre-
és, què hi havia anteriorment a l’espai, 
quina va ser la reacció del veïnat. 

• Avaluar la vessant artística de l’espai: 
escultures, edificacions rellevants, mo-
numents presents al parc, indicis de 
construccions molt antigues (muralles, 
teatres grecs, restes arqueològiques...).

• Buscar informació gràfica sobre dissenys 
i equipaments de parcs emblemàtics o 
originals arreu del món.

• Investigar la història de les platges de 
Barcelona.

• Fer una recerca i un recull de pintures, 
poemes, novel·les, etc. en què una plaça 
sigui la seva protagonista.

Cerca a partir d’informants clau: conserva-
dor del parc, tècnics, usuaris, etc.

• Identificar els criteris que segueix el 
manteniment del parc actualment i es-
brinar si corresponen a criteris de soste-
nibilitat. 

• Esbrinar qui s’ocupa de les platges, de la 
neteja de la sorra i el mar, quin paper hi 
té la Creu Roja...

• Identificar la percepció que tenen els usu-
aris habituals dels parcs sobre les espèci-
es de flora i fauna: qualitat, varietat...

• Buscar informació sobre quina és la des-
tinació de les restes del verd (procedent 
de la poda, sega, neteja), etc.

• Explorar quina va ser l’actitud del veïnat 
en el moment de creació del parc, etc.

• Elaborar i aplicar una enquesta per saber 
l’opinió de les persones que s’hi despla-
cen en bicicleta i, així, complementar les 
observacions.

• Esbrinar de què gaudeix més la gent ve-
nint al parc (coincideix amb el que nosal-
tres sentim?): observar sistemàticament 
les accions dels usuaris; entrevistar els 
col·lectius d’aquests espais; comparar 
les opcions obtingudes a les enques-
tes amb l’observació directa que s’han 
fet (ens sembla que les seves actituds van 
d’acord amb el que ens responen a les en-
questes?).

• Registrar el parc com a motivador de 
l’art: esbrinar si hi ha artistes que hi pin-
ten, el fotografien, etc.

• Buscar informació sobre l’existència de 
Camins Escolars propers al centre. 

• Esbrinar qui s’ocupa del manteniment 
del mobiliari urbà, i què es fa quan s’es-
patlla.

• Analitzar l’origen de la recent “invasió” 
de meduses a les platges de Barcelona.

Recull de possibilitats
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Càlculs, mesures i experiments 

• En el cas que sigui un parc amb molts 
desnivells, mesurar-los, observar si està 
adaptat, si s’hi podria fer alguna adapta-
ció, o com es podria aprofitar el desnivell 
i transformar-lo en un espai de “joc i des-
coberta”.

• Recomptar les espècies, i analitzar-ne 
l’abundància i el recobriment, per tal 
de tractar de calcular-ne la biodiversitat 
d’animals i plantes. 

• Explorar i buscar exemples d’interacció 
de les espècies o de xarxes tròfiques.

• Definir variables per avaluar si és pos-
sible quantificar les funcions de l’espai 
verd del parc o si volem incorporar-hi al-
tres aproximacions qualitatives.

• Aprofundir al voltant del compostatge: 
descriure les característiques que neces-
sita el sòl per ser fèrtil per a la vegetació, 
analitzar la composició del compost usat 
per fertilitzar les àrees enjardinades del 
parc.

• Explorar i fer un seguiment sistemàtic 
de les entrades d’aigua al parc: aquesta 
activitat ens permetrà aproximar-nos a la 
pluviometria (podem mirar si hi ha re-
gistres o cal que en fem nosaltres durant 
un període determinat, etc.), als sistemes 
de reg i a les aigües freàtiques. 

• Mesurar el consum d’aigua del parc i 
identificar la procedència de l’aigua ne-
cessària. A partir d’aquí, es pot buscar 
informació sobre les possibilitats de mi-
nimitzar el consum d’aigua.

• Descriure altres jocs viables en l’espai: 
calcular la superfície i les infraestruc-
tures necessàries, el cost d’instal·lació, 
etc.

• Explorar la viabilitat d’enllaçar el nos-
tre centre escolar amb el parc a través 
de carrils bici: cal aconseguir un mapa 
actualitzat dels carrils bici de Barcelona, 
classificar els requeriments que tenen, 
analitzar la possibilitat de la continuïtat, 
etc. 

• Analitzar el material, la procedència i el 
camí (tot el cicle de vida) que fa el mobi-
liari urbà fins que arriba al parc.

• Mapejar les diferents zones del parc i 
determinar-ne els usos previstos, etc. 
Es poden calcular les superfícies dedica-
des per a cada cosa, esbrinar quins col-
lectius fan ús del parc, quin espai utilit-
zen, etc.

• Explorar i registrar els sons que es poden 
identificar al parc, analitzar com canvien 
al llarg del dia o al llarg de les estacions. 
Es pot valorar quins semblen agraïts i 
quins molestos.

• Mesurar amb un sonòmetre el soroll del 
parc en diferents hores o dies.

• Construir  una maqueta del parc. Aques-
ta activitat ens obligarà a considerar acu-
radament l’aspecte de l’escala i, per tant, 
a fer mesures de distàncies al parc, fer 
conversions per passar-ho a la mida de 
la maqueta, el tipus de material que fem 
servir, etc. De vegades haurem de tor-
nar al parc i fixar-nos bé en la distribu-
ció dels diversos elements. Pensar si pot 
ser interessant mostrar què passa sota el 
parc. Allò que no es veu a simple vista, 
però que, evidentment, és necessari per 
tal que el parc funcioni tal com és ara.

Recull de possibilitats
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Un cop feta la recerca, de ben segur que es 
tenen un bon nombre d’idees d’intervencions i 
accions per fer, i només caldrà programar-les, 
distribuir les activitats temporalment (fer un 
calendari) i dur-les a terme. 

Hi ha diversos aspectes que hem de tenir 
en compte:

• Hi ha moltes variables que determinen 
que unes idees siguin més adequades i 
factibles que d’altres. Així, per exemple, 
no es faran les mateixes propostes en un 
parc de grans dimensions que en un jar-
dinet. 

• Abans de tirar endavant una proposta, 
hem de saber si tenim el suport dels tèc-
nics responsables del parc, per exemple, 
del conservador, del cap de control, etc.

• Moltes accions que s’hi poden fer han 
d’haver estat consensuades o comunica-
des als altres actors vinculats al parc. 

• Durant aquest procés, tenint en compte 
que hi haurà participació de diferents 
col·lectius i propostes innovadores, és 
necessari acceptar la incertesa.

• Per poder comunicar, cal animar a regis-
trar el que es va descobrint durant el pe-
ríode de recerca. 

A continuació, s’ofereixen diverses idees i 
exemples d’intervencions, que caldrà adaptar a 
la realitat de cada parc.

• Crear en un racó del parc una aula a l’aire 
lliure com a espai de joc, de lectura... Potser 
el nostre centre té un pati molt petit o poc 
espai de joc i el parc pot ser un extraordinari 
complement!

• Preparar un itinerari urbà de natura per 
oferir a d’altres alumnes o a les famílies. 
Llavors caldrà fer-ne la senyalització i la di-
fusió.

• Organitzar un itinerari sobre els sons del 
parc o de la platja.

• Construir  caixes niu o menjadores per a les 
espècies que s’hagin identificat al parc. Un 
cop construïdes, caldrà instal·lar-les al lloc 
adient i fer-ne el seguiment. 

3. ACTIVITATS PER PROGRAMAR I REALITZAR UNA INTERVENCIÓ 
AL PARC

• Apadrinar un arbre del parc i decidir com se-
nyalitzar-lo: rètol amb el seu nom, breu expli-
cació d’alguna cosa que n’haguem après... 

• Apadrinar una font, una escultura, un mur 
de pedra, etc.

• Crear i gestionar un petit hort dins del parc, 
o dissenyar i crear un petit jardí d’aromàti-
ques, pensat per a persones amb disminu-
ció visual.

• Realitzar un calendari de parc: calendari 
dels colors, dels sentits, de les feines o de 
la vida... Es pot plantejar de deixar-hi espais 
per anar omplint al llarg del curs. 

• Redactar El llibre blanc dels usos del parc: fruit 
de la recerca sobre quins col·lectius fan ús 
del parc, quan, quin espai utilitzen (escola 
bressol que hi va periòdicament, grup de 
tai-txi, grup de petanca, etc.). Posteriorment, 
difondre’l i buscar la complicitat del veïnat. 

• Implicar-nos en part de les tasques quoti-
dianes del parc i coresponsabilitzar-nos del 

seu manteniment. Es poden preparar unes 
fitxes de control sobre l’estat de conserva-
ció de la vegetació, el mobiliari, el nivell 
sonor, la presència de deixalles, la detecció 
d’àrees que necessiten ser millorades, els 
indrets on es voldrien aparcaments de bi-
cicleta, etc. Aquestes informacions poden 
ser trameses a l’Ajuntament, o es poden 
organitzar trobades amb responsables del 
verd urbà.

• Organitzar un dia de treball comunitari al 
parc i convertir-lo en una festa: cal pensar 
quines són les prioritats de coses que cal fer-
hi, com aprofitar la diversitat d’usuaris del 
parc i com motivar-ne la participació, etc.

• Organitzar un projecte col·lectiu de Land 
Art en un espai del parc o de la platja.

• Participar de l’oferta pedagògica del Centre 
de la Platja (estudi de la platja i dels eco-
sistemes litorals i la utilització sostenible i 
segura de la platja).
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Durant tot el procés, i també al final de cada 
acció duta a terme, cal fer avaluacions per tal de 
poder ajustar aquells aspectes de l’experiència 
que han presentat dificultats i enfortir-ne els 
més reeixits.

La responsabilitat suposarà tenir conscièn-
cia de l’error i el risc, i també la capacitat d’ava-
luar contínuament els processos que es duen 
a terme, i modificar-los ràpidament, si fos ne-
cessari. 

Per avaluar l’impacte d’algunes  de les acci-
ons compartides podem: 

• Establir  un contracte didàctic que expliciti 
els acords o actes resultat de la negociació, 
quant als continguts, les tasques, els objec-
tius que s’han compromès a assolir, etc. Ex-
plicitar els compromisos i les responsabili-
tats serveix com a eina d’autoavaluació.

• Elaborar un “diari de l’alumnat”.

• Ubicar una secció d’avaluació dins la pàgina 
web del centre. 

• Organitzar  una jornada d’avaluació a final 
de curs.

Us suggerim:

• Fer un pòster gran o un plafó expositiu que 
serveixi per ubicar físicament les investiga-
cions... Llavors, caldrà pensar com fer-les 
públiques per compartir-ho amb el barri.

• Demanar un plafó fix al parc per poder-hi 
posar la informació.  

• Preguntar si periòdicament es pot fer ús 
d’un espai a la ràdio del barri. És evident 
que aquest espai comunicatiu pot arribar a 
molta gent, per això caldrà preparar bé els 
temes que es vulguin tractar sobre el que 
s’està fent entorn al parc. Fer una mica de 
calendari i buscar la manera d’exposar-ho. 

• Elaborar articles i explicar les idees i les ac-
cions desenvolupades: butlletí de l’Agenda 
21 Escolar, revista Barcelona Verda, butlletí o 
web de l’escola...

• Organitzar una exposició explicativa dels 
resultats de les investigacions o de les acci-
ons realitzades, a l’espai públic del parc o en 
una entitat del barri. 

• Col·locar i gestionar una bústia de sugge-
riments o un espai participatiu per recollir 
impressions i idees. 

• Explicar què s’ha investigat a través de cir-
cuits “turístics” pel parc, i definir-ne punts 
d’interès. Es poden organitzar sortides i 
convidar-hi les famílies i els veïns.

4. ACTIVITATS PER AVALUAR  EL PROCÉS I ELS RESULTATS, REAJUSTAR 
I PLANTEJAR-SE  PREGUNTES NOVES

5. ACTIVITATS PER DIFONDRE 
ELS RESULTATS DE L’ACCIÓ

• Organitzar tallers que es considerin d’inte-
rès per al col·lectiu del parc i que serveixin 
per formar-nos i enriquir les investigacions 
que s’hi estiguin fent (taller de bicicletes, ta-
ller de jardineria sostenible, taller de contes, 
taller de compostatge...).

• Crear una pàgina web o un blog del parc.

Suport per a les activitats

A la bibliografia trobareu suggeriments 
per recollir informació i per investigar. 

Des del programa Apropa’t als parcs us 
ajudarem a posar-vos en contacte amb altres 
actors vinculats al parc o amb experts sobre el 
tema en el qual vulgueu aprofundir.

• El conservador del parc sap moltes coses 
sobre les espècies del parc, les seves pro-
pietats, les necessitats de manteniment, 
etc. Pot ser una bona font d’informació!

• Les entitats involucrades o usuàries del 
parc també poden ser un bon recurs.



54 Apropa’t als parcs! 55

Exemples
d’experiències
realitzades
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Per als infants de 3 a 6 anys de l’Escola Parc 
del Guinardó, el Parc del Guinardó ha es-

devingut un context quotidià on: 

• descobrir tresors: seguir rastres d’animals; 
buscar animals en els racons, els forats, 
sota les pedres...; recollir plomes, garrofes, 
pinyes, llavors.

• observar els ocells i els nius; les formes dels 
núvols; la gent que hi passa...

• conèixer els arbres i altres plantes 

• fer-se preguntes i investigacions

• inspirar-se per fer obres artístiques

• jugar a enfilar-se, fer equilibris, amagar-se, 
córrer, saltar.

• compartir els descobriments i convidar-hi 
les famílies.

Els nens i les nenes s’apropien d’aquest es-
pai, hi juguen, hi fan troballes, i d’aquesta ma-
nera aprenen a respectar-lo, a mantenir-lo i –si 
cal– a millorar-lo. 

Veiem el diari d’una de les sortides: 

Diari dels infants i mestres de parvulari de l’Escola Parc del Guinardó

Sortida al Parc del Guinardó. Novembre 2009

Parlem a la classe que anirem al parc a observar quines perso-
nes o animals hi ha i què hi fan. 

— Al parc, que us sembla que hi podem trobar? Hi ha nens i 
nenes que diuen que potser hi veurem una mare passejant el seu 
fillet, un avi passejant, un ocell fent el seu niu dalt d’un arbre...

Decidim que primer de tot els saludarem, després els explica-
rem qui som i què estem fent i després els farem les preguntes:

— Us agrada el parc?
— Hi veniu cada dia?
— Què hi feu?
Etc.

Anem al parc molt contens i satisfets.

Primer de tot, veiem que hi ha molts nens i nenes més grans 
(una escola de primària) que juga a la zona tancada. Parlem amb 
una mestra i ens diu que han vingut a conèixer el parc i a fer-hi 
un joc de pistes. Alguns nens i nenes del nostre grup els diuen que 
aquell és el nostre parc, això dona peu a tornar a parlar de què 
hem vingut a fer al parc, sembla que tothom ho té molt clar. 

Ja hem vist que hi ha una escola i seguim caminant...Veiem 
un senyor gran que està assegut a una taula i llegeix el diari, unes 
nenes el saluden i li pregunten si és un avi, el senyor els diu que sí, 
que té dues nétes més grans que elles. Li expliquem què estem fent 
al parc i el senyor molt amablement ens contesta les preguntes que 
li fem. Després li demanem si ens deixa fer-nos una foto amb ell.

De seguida un altre grupet veuen uns jardiners que estant po-
dant uns arbustos i tots decidits van a saludar-los i a fer-los les 
preguntes. Els jardiners ens fan una demostració de les eines que 
fan servir i de com ho fan (tots i totes bocabadats els observen).

Descoberta del Bosquet - Escola Parc del Guinardó

Per plantejar-se preguntes i investigar
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Continuem pujant cap a dalt i pel camí trobem unes 
mestres que ens comenten que han posat indicacions i ob-
jectes amagats perquè estan fent un joc de pistes, i ens de-
manen que, si us plau, no les toquem, i tothom contesta que 
no les tocarem.

Uns metres més endavant comencem a trobar cartells 
penjats als arbres amb fletxes i parlem del que ens indi-
quen: anar per aquí, anar cap allà... un nen molt emo-
cionat diu: -una rotonda!-, li preguntem què vol dir i ho 
explica molt bé, perquè diu que ell en fa amb el seu pare 
amb el cotxe... i així anem fent unes quantes indicacions 
que anem trobant.

A dalt, hi trobem una senyora i un senyor que estant 
mirant un mapa, dues nenes hi van totes decidides i els pre-
gunten què fan, però de seguida em vénen a buscar perquè 
diuen que no els entenen, jo (mestra) vaig amb elles i uns 
quants nens i nenes més a parlar amb els senyors que par-
len anglès, són anglesos. Amb els meus minúsculs coneixe-
ments d’anglès els explico què fem i ells, molt amablement, 
ens expliquen que estant de vacances aquí a Barcelona, que 
avui han vingut a conèixer el parc del Guinardó i que els 
agrada molt... Per un dels caminets veiem un senyor que 
està buscant alguna cosa. De seguida, un grupet hi van i li 
pregunten què està fent. Ens explica que de tant en tant ve 
a buscar bolets que es fan als arbres, tots li demanen que ens 
els ensenyi i el senyor ho fa.

A la placeta, hi trobem una senyora que està asseguda 
en un banc, uns infants li fan les preguntes, ella ens diu 
que està descansant i prenent el sol. Ens pregunta de quina 
escola som i li diem de seguida, ens diu que és l’escola més 
maca del món, perquè ella hi va portar el seu fill, que ara ja 
és gran, i té un grat record de l’escola... Ja estem una mica 
cansats i ara anem al tancat a jugar una mica.

A part de les observacions, els experi-
ments i les deduccions fetes pels infants 
amb suport de les mestres... s’han cercat 
altres sabers de mans d’experts. Es va fer 
una sortida amb l’Institut Jane Goddle per 
ajudar-nos a descobrir alguns nous secrets 
del parc. L’experiència va permetre: jugar 
amb els noms de les plantes que veiem cada 
dia; fer observacions de llavors diferents, os-
sos de ratolí, pinyes menjades pels ratolins 
i esquirols, etc. i conèixer alguns dels ocells 
que volen per Barcelona i que s’aturen al 
Parc del Guinardó. 

Tot el que s’ha après, descobert i fet es 
comparteix amb les famílies, per això un 
final de curs van fer una exposició d’obres 
d’art i un passeig conjunt pel parc, per  mo-
tivar a descobrir als pares i mares els dife-
rents racons del parc!

Exemples d’experiències realitzades

La comissió del Barri Educador de la Salut1, 
preocupada per les actuacions incíviques 

que passen en el parc del barri, va decidir or-
ganitzar una acció. Va impulsar la iniciativa 
d’elaborar un “Decàleg de bons usos i civisme” 
entre els nens i nenes de les escoles properes, 
amb l’objectiu de fer una mirada reflexiva del 
Park i redactar un document per difondre a les 
escoles i al propi Park. 

La metodologia de treball parteix d’una idea 
clau: elaborar unes preguntes que donessin 
peu a iniciar una recerca i que acabessin amb 
una acció. El procés d’elaboració del Decàleg va 
constar de les fases següents:

• Sortida: prospecció sobre el terreny per observar, 
fotografiar, fer-se preguntes i valorar la situació 
de la realitat del Park. Cada escola va fer una po-
sada en comú del treball de camp i una anàlisi 
de la realitat i les necessitats del parc. Es van re-
dactar conjuntament un seguit de consells per 
tenir-ne cura i es van presentar a tota l’escola. 

“Nens i nenes de les escoles properes al Park estem 
escrivint quines són les bones pràctiques per poder 
fer un ús respectuós i beneficiós del Park Güell. Val 
la pena posar-nos d’acord per poder fer arribar a 
l’Ajuntament  un decàleg que es faci extensiu a tots 
els usuaris i usuàries del Parc.” 

Infants de l’Escola Baldiri Reixac

Decàleg dels bons usos i civisme del Park Güell 

Un procés de resolució de problemes que també esdevé una proposta d’aprenentatge-servei
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• Trobada interescolar: Quatre representants 
de cadascuna de les sis escoles es van reu-
nir per consensuar el decàleg definitiu i fer 
un mural amb els deu punts escollits. Es va 
lliurar el material a les tècniques del distric-
te, perquè se’n fes un díptic publicable.

“Ens vàrem reunir una representació dels nens 
i les nenes de les escoles. Totes aquestes escoles 
tenim la sort d’estar situades molt a prop del 
Park Güell, i per això el coneixem molt bé i 
l’estimem. L’objectiu de la trobada era debatre 
cadascun dels punts que dins les nostres escoles 
havíem considerat bàsics a l’hora de tenir en 
compte per fer un bon ús del Park. Posar-nos 
d’acord no va ser fàcil: hi havien molts matisos 
per argumentar i triar només deu punts ens va 
portar a tornar a redactar algunes frases, per 
poder aglutinar més idees o bé negociar quina 
seria la definitiva.” 

Infants de l’Escola Baldiri Reixac

• Presentació: La presentació del díptic defi-
nitiu es va fer durant un acte institucional, 
amb la participació de tot l’alumnat impli-

cat, el professorat, els tècnics i represen-
tants d’entitats del parc, etc.

“El nostre somni fet realitat: s’havia editat un 
díptic que recollia tota la bona feina feta. Les 
nenes i els nens ens sentíem protagonistes: vam 
llegir els 10 punts del decàleg, vam amenitzar la 
festa tocant algunes peces musicals i després el 
refrigeri. Hi van assistir el regidor del Districte, 
que ens va adreçar unes paraules d’agraïment, 
membres de l’Agenda 21 escolar i la conservado-
ra del Park Güell.”

• Difusió: Es va fer ressò del Decàleg per dife-
rents mitjans, com ara la revista del districte 
de Gràcia, TV infobarri, BCN TV, el Centre 
de Recursos Pedagògics, La Vanguardia, El 
Punt... En els reportatges, el mateix alum-
nat explica el desenvolupament del procés.

Cada escola va fer-ne la seva avaluació i el 
grup de treball del Barri Educador també va 
dedicar una sessió a avaluar-ne els resultats, 
les dificultats i els èxits i, a partir d’aquí es van 
concretar noves actuacions.

Exemples d’experiències realitzades

L’escola va començar a apropar-se als parcs 
de l’entorn de l’escola amb una activitat 

motivadora i de molta implicació. L’alumnat 
de cicle mitjà va estat convidat a alliberar, con-
juntament amb el biòleg responsable, dues pa-
relles d’ànecs al llac del parc, i va poder estar 
una bona estona debatent amb un expert les 
característiques d’aquest tipus de fauna dins la 
ciutat. 

“L’alumnat de cicle mitjà hem anat al llac del 
parc de Diagonal Mar a alliberar dues parelles 
d’ànecs, una parella de xibecs i un altre de mo-
rells de plomall. Hem après que aquests animals 
s’alimenten de plantes aquàtiques, d’insectes, 
de cargols d’aigua, etc. Per tant, s’espavilen ells 
sols i no els cal que ningú els doni menjar per 
sobreviure. Ho hem passat molt bé!” 

Alumnat de l’Escola Pere IV.

L’Escola Pere IV s’apropa als parcs del barri 

Per motivar i identificar preguntes per fer-se propi l’espai
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Vam començar un treball per projectes al 
Parc del Centre del Poblenou. L’activitat inicial 
és analitzar el plànol del parc. A l’aula s’orga-
nitza una visita interpretativa al parc, per fer-hi 
descobriments. Entre d’altres coses, per com-
parar la vegetació en evolució d’aquest espai 
amb la ja crescuda al Parc de Diagonal Mar, i 
així poder fer una recerca comparativa sobre 
l’evolució de la vegetació als parcs.

“L’alumnat de cicle mitjà hem anat al 
parc del Centre del Poblenou a fer una visita 
interpretativa a través del programa Apropa’t 
als Parcs. Hem conegut què hi ha i ens hem 
fixat amb aquelles coses que més ens sorpre-
nien, ens agradaven, trobàvem a faltar... Fi-
nalment, hem fet un dibuix d’un dels espais 
que més ens ha agradat... posar-nos dins de les 
‘cabanes sota la pluja”.

A poc a poc el parc s’ha convertit en un 
annex de l’espai exterior de l’escola. S’hi fan 
sortides per fer-hi observacions, per anar-hi a 
esmorzar o a jugar. També s’ha convertit en 
l’espai on fer les trobades amb les famílies...
Tot plegat està convertint el Parc del Centre del 
Poblenou en un espai quotidià de l’escola.

L’alumnat de 4t s’apropa al Parc del Turó de 
Morterols, per fer un projecte pluridisci-

plinari d’acabament de cicle. 
Es va buscar un tema que pogués interessar 

totes les àrees escolars i es va escollir el Parc 
del Turó de Monterols, ja que és un parc proper 
a l’escola, però desconegut per a molts (profes-
sorat i alumnat). 

El professorat va fer una tasca preparatòria, 
va visitar el parc i va determinar els aspectes 
que havien de  treballar, per planificar i concre-
tar els dies de sortida i les activitats que volien 
fer al parc.

Una part de les activitats integrades a les 
àrees curriculars són:

L’Escola Poeta Foix s’apropa al parc del Turó de Monterols 

Per fer-se preguntes i desenvolupar una recerca 

• mesura d’una àrea de joc infantil i l’alçada 
d’un arbre (Matemàtica)

• seguiment en el plànol del recorregut des 
de l’escola al parc. Orientació dins del parc 
davant d’un itinerari (Educació física)

 • expressió de les sensacions experimentades 
dins del parc, elaboració de la notícia per a 
la revista del centre, comprensió de les in-
formacions dels rètols (Llengua)

• reconeixement dels arbres del parc, caracte-
rístiques importants, tipus de fulla i escorça 
(Coneixement del medi)

• assistència a una audició musical (Música)
• dibuix al natural de l’alzina centenària 

del parc, collage amb materials naturals 
(Plàstica)
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Durant les investigacions proposades es van 
fer consultes bibliogràfiques i recerques on 
line  i una trobada amb el conservador del parc 
per dialogar sobre diversos aspectes amb ell i 
extreure’n informació. 

Per enriquir el procés, es va realitzar  una 
gimcana i es va participar d’una plantada de 
flors al parc.

Per tal de compartir amb la resta de la co-
munitat educativa aquest nou coneixement i 
aquestes recerques, es va fer una exposició i es 
va oferir la possibilitat a les famílies perquè hi 
fessin una visita. 

L’any 2001, vam començar a reflexionar so-
bre com podríem enriquir el pobre i limi-

tat entorn exterior i interior del nostre edifici. 
A partir d’aquestes reflexions, es va iniciar 

un procés d’imaginar la possibilitat “d’adoptar” 
la plaça Boyeros, una petita plaça propera a l’es-
cola. Es tractava, en aquells moments, d’una 
plaça bastant abandonada, insegura per als me-
nuts (irregularitat del terreny) i que, sens dub-
te, necessitava una intervenció important.

Una de les primeres actuacions va ser bus-
car la complicitat de les associacions del barri i 
posar-nos d’acord amb els propòsits del projec-
te. Volíem: ... millorar la seguretat i la neteja de 
la plaça Boyeros, el verd, i els jocs, en síntesi, 
adequar-la a les necessitats de grans i petits. 
Això seria possible si érem capaços d’establir i 
enfortir les relacions amb les entitats del barri. 

Mitjançant la participació en moltes reuni-
ons de treball amb les diferents entitats, vam 
aconseguir elaborar una proposta de remode-
lació de diversos aspectes de la plaça, i el com-
promís del districte de fer-hi part de les deman-
des fetes. 

Tres anys després, s’hi va fer el projecte pac-
tat i s’hi va organitza una festa per celebrar-ho, 
amb la participació de totes les organitzacions 
col·laboradores des del començament del pro-
jecte.

L’Escola Bressol Municipal Albí adopta la plaça Boyeros 

Per desenvolupar un projecte comunitari de transformació
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A partir d’aquí es va consolidant el projecte, 
fet que es manifesta en: 
• que la plaça sigui un espai de trobada per 

als veïns del barri.
• es genera una dinàmica entre els veïns, per-

què es consolidin les activitats a la plaça.
• es manté l’espai net i endreçat.

Pel que fa als objectius pedagògics de l’es-
cola Albí, ens plantegem la plaça com un espai 
propi i a la vegada col·lectiu, en gaudim, el res-
pectem i en tenim cura; és  un lloc on fer ob-
servacions i petites recerques, i per conèixer les 
persones que tenen cura del parc i les tasques 
que hi duen a terme.

Per desenvolupar aquesta idea, es va regu-
larment amb els infants a la plaça (una vegada 
a la setmana), se’ls acompanya en la seva des-
coberta, s’hi promou el joc amb diferents ele-
ments i s’afavoreix el seu interès pels elements 
naturals que hi ha a la plaça.

L’Associació de Mares i Pares de l’escola hi 
organitza berenars un cop al mes, fet que ha 
permès crear l’hàbit d’anar a jugar a la plaça 
tot sortint de l’escola. També s’han organitzat 
conjuntament amb les altres organitzacions 
del barri, activitats del cap de setmana. A poc a 
poc, la plaça s’ha tornat un lloc de trobada. 

“També serveix perquè el parc es mantingui net 
i en bones condicions, són moltes les famílies que 
ens comenten com veuen la plaça, si està bruta, o si 
hi ha un desperfecte; nosaltres truquem a l’Oficina 
de Promoció del Carmel i ho reparen de seguida. 
Pensem que aquestes activitats serveixen per valo-
rar i apreciar l’entorn del barri, però no només les 
persones de l’escola, sinó la resta de veïns”.

Tot el que s’hi ha dut a terme, malgrat les difi-
cultats, ha aportat moltes coses i molts aprenentat-
ges a les persones que hi han estat involucrades: 
ampliar l’àmbit de l’escola, comprometre’s amb el 
barri, ser perseverants i mantenir despert el sentit 
de la descoberta!
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ADROER, A.M. et al. Jardines de Barcelona. 
Sabadell: Ausa, 1997. 

Recorregut visual de jardins senyorials que habi-
tualment no poden ser visitats.

ARRIZABALAGA, A.; LLIMONA, F. Fauna ur-
bana. Barcelona: Raima, 1992.Barcelona Verda. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut de 
Parcs i Jardins, 1992. 

Revista bimestral de l’Institut de Parcs i Jar-
dins.

BOADA, M.; CAPDEVILA, L. Barcelona: biodiver-
sitat urbana. Barcelona: l’Ajuntament, 2000.  

Descripció dels diferents ambients urbans i dels 
éssers vius que hi habiten.

BRIZ, J. Naturación urbana: cubiertas ecológicas 
y mejora medioambiental. Madrid: Mundi-Prensa, 
2004.   

Explica el paisatgisme urbà en façanes des de 
diferents punts de vista: metodològic, socioeconò-
mic i ambiental. 

CHOTTIN, A. Els animals a la ciutat. Barcelona: 
Baula-Edelvives, 1994. 

A partir de sis anys.

DOMÍNGUEZ, L. M. Guía de la fauna callejera. 
Barcelona: Rubes, 1994.  

Ens introdueix les característiques de la fauna 
de la ciutat i ens convida a protegir-la i preservar-
la.

Fauna de la ciutat de Barcelona. Barcelona: l’Ajun-
tament, 2004. 5 làmines + full desplegable. 

Cada làmina recrea un ambient diferent: terrats, 
parcs, llacs, conreus i mar.

GABANCHO, P. Arbres de Barcelona. Barcelona: 
l’Ajuntament, 1999.  

Descripció de 43 espècies d’arbres presents al 
carrer, agrupades en: espècies més corrents, es-
pècies ben integrades, espècies mediterrànies i 
espècies exòtiques.

GABANCHO, P. Parcs i jardins de Barcelona: 
guia. Barcelona: l’Ajuntament, DL 2000.  

Descripció dels 60 parcs urbans agrupats per 
tipologia: urbans, forestals, històrics o temàtics.

GABANCHO, P. La conquesta del verd: els parcs 
i jardins de Barcelona. Barcelona: l’Ajuntament, 
1995. 

Breu descripció dels parcs de Barcelona acom-
panyada de molta fotografia.

GARCIA-ESPUCHE, A. et al. Jardins, jardineria i 
botànica: Barcelona 1700. Barcelona: Museu d’His-
tòria de la Ciutat, 2008. 

Aquest llibre presenta un manuscrit anònim de 
1703 que conté un manual de jardineria pràctica 
aplicada a la ciutat de Barcelona. Però el llibre va 
més enllà i realitza un retrat socio-cultural  de la 
ciutat de Barcelona.

HART, R.A. La participación de los niños en el 
desarrollo sostenible. Barcelona: P.A.U. Education, 
2001. 

Manual amb principis i mètodes participatius per 
implicar els infants en projectes ambientals i de des-
envolupament de la comunitat.

INSTITUT D’ECOLOGIA URBANA DE 
BARCELONA. Estudi dels ecosistemes aquàtics de 
la ciutat de Barcelona. Barcelona: l’Ajuntament, 
1994. 

Estudi divulgatiu per descobrir els ecosistemes 
aquàtics més propers. Proporciona informació 
ecològica bàsica i exhaustiva de la flora i la fauna 
d’estanys i fonts de la ciutat.

LLISTOSELLA, J. Els arbres dels carrers de 
Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions de 
la Universitat de Barcelona, Institut Municipal de 
Parcs i Jardins de Barcelona, 2007. 

Proposta destinada a donar a conèixer els arbres 
de Barcelona. La informació escrita és breu i con-
densada. Conté la reproducció en forma de làmina  
-com si fossin plecs d’herbari- de les 81 espècies 
d’arbres més freqüents als carrers de Barcelona.

OMEDES, A.; SENAR, J.C.; URIBE, F. Animales 
de nuestras ciudades. Barcelona: Planeta, 1997.

PARÉS, M. Guia de natura de Barcelona: aproxi-
mació a la història de la natura a la ciutat. Barcelona: 
Lynx, 2006. 

El llibre explica l’evolució de la flora i la fauna 
de Barcelona fins l’actualitat i fa una descripció del 
diferents ambients naturals i de les espècies més 
presents i característiques de Barcelona. La guia 
es completa amb una sèrie de mapes per animar 
al lector a convertir-se en naturalista de ciutat. Re-
introducció del falcó pelegrí: la peça que faltava a 
l’ecosistema urbà. Barcelona: l’Ajuntament, 1999. 
Explica l’actuació portada a terme per reintroduir 
aquest rapinyaire a la ciutat de Barcelona.

RITSCHER, P. El jardí dels secrets. Barcelona: 
Rosa Sensat, 2003. (Temes d’infància, 45). El jardí, 
un veritable taller d’intel·ligència. Presenta el jardí, 
com un espai i un temps de vida que ofereix als 
infants nombroses i complexes possibilitats mo-
trius, sensorials, emotives, socials, estètiques.

RITSCHER, P. Què farem quan siguem petits? Cap 
a una intercultura entre adults i infants. Barcelona: 
Associació de Mestres Rosa Sensat, 2001. 

L’autora presenta la pedagogia de “l’escolta” i 
evidencia el potencial del infant en descobrir.

RUEDA, S. et al. El verd urbà: com i per què? : un 
manual de ciutat verda. Barcelona: Fundació Terri-
tori i Paisatge, 2007. (Manuals tècnics i pràctics 
de la Fundació Territori i Paisatge. Gestionar per 
conservar).  

Monografia que té com objectiu donar a conèi-
xer quines són les bases, criteris de creació i man-
teniment dels espais verds públics per tal d’impul-
sar la seva qualitat i perdurabilitat.

VIDAL I PLA, M. Jardins de Barcelona. Barcelona: 
Àmbit, Ajuntament de Barcelona, 2003. Una crò-
nica àmplia del verd urbà de Barcelona. Un viatge 
pels seus jardins i parcs, tan històrics com actuals, 
a través d’espectaculars fotografies. 

Informació sobre parcs i jardins urbans A l’hora de desenvolupar el projecte...

Lectures

ALZINA, P.; BILBENY, J. El falcó, en Roc i la Mer-
cè: la reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona. A. 
Perelló (il.). Barcelona: Mediterrània, 2003. 

Conte apte per a totes les edats que explica els 
trets bàsics de la biologia del falcó pelegrí i de la 
metodologia -hacking- emprada a Barcelona per a 
reintroduir-lo.

BELLÉS, X. Entendre la biodiversitat. Barcelona: 
Magrana, 1996.  A partir de 12 anys. 

Invitació a conèixer la biodiversitat per tal d’es-
timar-la i no malmetre-la.

BOLEDA, C; CAPDEVILA, L. Recuperem els jar-
dins escolars. Barcelona: Octaedro, 2007. 

Pretén donar trucs i pautes per viure i conviure 
educativament l’espai exterior. 

GARCÍA, S. Les orenetes. M. Miró (il.). Barcelona: 
Mediterrània, 2005. A partir de 9 anys. 

Conte que recull les vivències dels veïns del Po-
ble Sec de Barcelona amb les orenetes.

PEGUERO, S. La cultura de la participació. 
Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 
1997. 

Promou la reflexió sobre la participació, i propo-
sa una pràctica activa i responsable.

TONUCCI, F. La ciutat dels infants: una mane-
ra nova de pensar la ciutat. Barcelona: Barcanova, 
1997. 

L’obra exposa els problemes que afecten la vida 
quotidiana de la infància a les ciutats. Descriu pro-
jectes i experiències educatives en què participen 
nens i nenes de diversos indrets per millorar la 
qualitat de vida a la seva ciutat.

Material didàctic

A les “Guies per fer ecoauditories sobre: la biodiver-
sitat, materials i residus, l’aigua, l’energia o la mobili-
tat” trobareu suggeriments per recollir informació 
i investigar  les característiques del nostre entorn: 
observacions pautades, càlculs, enquestes, etc. 
Després caldrà treballar les dades i discutir els re-
sultats tot reflexionant sobre el seu significat.

Adoptem la ciutat. 2a ed. Barcelona: l’Ajunta-
ment, 2004. 

Cicle mitjà i superior de primària. Projecte que 
consta de: una proposta didàctica, un anàlisi dels 
principals problemes ambientals de la ciutat i pro-
postes d’activitats. Dos dels capítols estan dedi-
cats als animals i al verd de la ciutat.

ARANGO, N. et al. Guía metodológica para la en-
señanza de ecología en el patio de la escuela. Nueva 
York: National Audubon Society, 2002.

Proposta pedagògica per desenvolupar iniciati-
ves basades en el cicle de indagació (pregunta-ac-
ció-reflexió) al pati de l’escola que ens permetin co-
nèixer i comprendre molts dels processos naturals i 
la incidència de les nostres accions.

BURNIE, D. Naturaleza en tus manos: [proyectos 
y experimentos que revelan los secretos de la naturale-
za]. Esplugues de Llobregat: Encuentro, c1991. 

Primària i ESO. Experiències per mesurar la di-
versitat biològica, estudiar l’estructura i funciona-
ment dels éssers vius, construir terraris i vivers, 
etc.

CARMEN, L. M. del. La recerca al sòl. Barcelona: 
Teide, 1984. (Bivac, 4).          

Primària i ESO. Propostes per investigar el 
medi.

CAÑAL, P. Investigant els éssers vius de la ciutat. 
Barcelona: Teide, 1987. (Bivac, 7).

Primària i ESO. Orientacions per investigar la 
fauna urbana.

CORELLA, M. V. et al. Material escolar para un 
vivero didáctico. València: el Ayuntamiento, [2005].

Primària. Quadern de treball per a l’alumnat i 
manual per al professorat per reconèixer els eco-
sistemes de la devesa i la dinàmica de treball en 
un viver de planta autòctona.

DÍAZ, M.L. (coord.). Mi pueblo, mi ciudad, el 
lugar donde vivo: educación ambiental en el medio 
urbano. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, 
[1997]. 

Estudi de la ciutat des d’una perspectiva global, 
fent especial incidència en la diversitat, les relaci-
ons, els canvis, la organització i la necessitat d’in-
tervenir en les solucions.

FRANQUESA, T. (dir.). Ecoauditoria de la biodi-
versitat. Barcelona: l’Ajuntament, 2003. 

ESO. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambi-
ental dels centres educatius. Aquest material for-
ma part de l’obra Guia per fer l’ecoauditoria del 
centre educatiu, que consta de cinc volums (aigua, 
energia, mobilitat, materials i residus i biodiversi-
tat), una guia d’orientacions per al professorat i 
un CD-ROM amb els fulls de registre i altres docu-
ments de treball.

FRANQUESA, T. (dir.). Hàbitat: guia d’activitats 
per a l’educació ambiental. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. Institut d’Educació, 1999.  

Infants des de 4 anys, joves i adults. Guia 
amb 50 activitats de caire lúdic per a l’àmbit 
educatiu formal i no formal. Conté nombroses 
activitats centrades o relacionades amb la bi-
odiversitat.

MATHEU, E. Ocells de Barcelona. E. Sáiz (il.). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Direcció 
d’Educació Ambiental i Participació, 2005. (Guies 
d’educació ambiental, 23).

Informació sobre els ocells més comuns i inte-
ressants de la ciutat de Barcelona.
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RASPALL, A. et al. Guia de natura del Parc de 
Collserola. Barcelona: Consorci del Parc de Collsero-
la, 2004. 

Joves i adults. Mostra de manera sistematitzada 
i gràfica els coneixements actualitzats sobre els sis-
temes naturals de la serra. Va acompanyada de dos 
mapes i un CD-ROM.

SARGATAL, J. (dir.); CEGARRA, V. (coord.). Biodi-
versitat urbana, els altres veïns... . Barcelona: Funda-
ció Territori i Paisatge, 2007. 

Material didàctic que té com a objectiu apropar 
l’alumnat d’ESO al coneixement dels principals ele-
ments biològics dels ecosistemes urbans. Consta 
de: manual de professor, unitats temàtiques, itine-
rari urbà de natura, llibre fitxes d’espècies, làmines 
d’identificació, tallers, murals, col·lecció de cromos 
i un CD_ROM.

Webs i material  multimèdia 

Descobreix els ratpenats: www.ratpenats.org
Inclou un ventall de material didàctic per desenvo-

lupar els continguts del web. S’hi troba una àmplia i 
rigorosa informació sobre les particularitats d’aques-
ta fauna, el seu sistema radar, el biosonar, i conté 
nombroses aplicacions interactives. 

Gardering Launchpad: http://www.communitygar-
den.org.au/schools/resources.html

Activitats curriculars a través de la jardineria.

Les papallones de Collserola, pas a pas: una guia 
interactiva per al coneixement i estudi [CD-ROM]. 
Barcelona: Consorci del Parc de Collserola, DL 
2001. 1 CD-ROM.

Ocells de Collserola: guia multimèdia de les espècies 
més freqüents [CD-ROM]. [Barcelona]: Alosa, 2001. 
1 CD-ROM. 

Destaca la descripció i el cant de les diferents es-
pècies i un joc basat en dades reals amb diferents 
nivells de dificultat.

Projecte Orenetes: iniciativa d’estudi dels ocells i 
el medi urbà basada en la participació ciutadana i 
en el seguiment dels nius d’oreneta cuablanca dels 
pobles i ciutats de Catalunya: http://www.orenetes.
cat/

Recerca en Acció i l’Institut Català d’Ornitologia 
segueixen els moviments d’ocells que passaran per 
casa nostra aquesta primavera. El web ofereix una 
aplicació interactiva que ensenya a distingir el cant 
d’ocells diferents. http://www.recercaenaccio.cat/
agaur_reac/AppJava/ca/index.jsp
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