> FEM CIÈNCIA CIUTADANA!
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Sector a qui va dirigit:
 ESO


Batxillerat



Cicles Formatius de Graus Mitjà

Equipament
Aula Natura de Can Palós – Sant Boi de Llobregat
Descripció Activitat:
Voleu col·laborar en un projecte científic? Us animeu a implicar-vos en projectes
col·laboratius per a fer un inventari de les espècies de l’àrea, crear alertes forestals, o
fer un seguiment de caixes-niu? Farem de naturalistes, fotografiarem i
geoposicionarem les nostres troballes, i finalment les publicarem a través de
plataformes en línia de Ciència Ciutadana.

Objectius:
 Adquirir habilitats d'observació naturalista.



Conèixer i dominar eines d’identificació d’espècies: guies, claus dicotòmiques,
làmines...
Conèixer i dominar plataformes en línia de Ciència Ciutadana.



Valorar i estimar l’entorn natural més proper.



Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.

Horari i calendari
Activitat de matí, amb estona per esmorzar (que es portarà cada alumne).
09:00h - Arribada al punt de trobada. Introducció
09:30h- Esmorzar
10:00h - Inici de l’estudi de camp en grups
13:30h - Activitat de síntesi i conclusions.
14:00h. -Final de l’activitat.
L’horari és adaptable a les necessitats del centre escolar.
En acabar l’activitat, existeix la possibilitat de quedar-se a dinar en la zona exterior de
l’Aula de Natura de Can Palós, sense la supervisió dels educadors de Can Palós.
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Calendari: tot l’any.
CONDICIONS
Preu i condicions
Preu per alumne: 9 €
Mínim: 25 alumnes
És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup
Inclou:
 Llibreta de camp per alumne
 Previ a l’activitat, s’enviarà un WebQuest amb propostes d'activitats prèvies i
posteriors.

(1)

(2)

(1) Nerds For Nature (CC BY-SA 2.0)
https://www.flickr.com/photos/nerdsfornature/16799673836
(2) Mount Rainier National Park (CC BY 2.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2016_Mount_Rainier_National_Park_BioBlitz,_IMG_6I8A0034.jpg
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