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E l programa 
educatiu Gestió 
Forestal de la 

Finca de la rectoria de 
la Selva és una propos-
ta didàctica d’educació 
ambiental de Fundes-
plai que complementa 
els projectes de cus-
tòdia que es desenvo-
lupen en les instal·l-
acions de l'entitat i en 
aquelles en les que hi 
ha un marc de col·lab-
oració de custòdia amb 
els propietaris.

El projecte consisteix en 
un conjunt d’activitats, 
sortides, jornades lúdi-
ques i educatives adreça-
des als joves de les entitats 
de la Federació Catalana 
de l’Esplai d’entre 12 i 18 

E l dijous 26 de no-
vembre va tenir 
lloc el i Fòrum 

Metropolità d'Educació 
per a la Sostenibilitat, 
seu de l'aMB, a Bar-
celona, organitzat per 
l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb la col-
·laboració de Fundes-
plai. l’esdeveniment va 
tenir per objectiu l'in-
tercanvi d'experiències 
i recursos per treballar 
amb la màxima coordi-
nació per un territori 
educador en matèria de 
sostenibilitat.

L ’Entorn natu-
ral a l’Escola és 
un programa 

d’educació ambien-
tal que impulsa la 
Diputació de Girona 
i desenvolupa Fun-
desplai que s’adreça a 
nenes i nens d’escoles 
de primària de les 
comarques gironines. 
al curs 2014-2015 hi 
van participar 2.500 
alumnes de 45 centres 
educatius de Girona.

L’objectiu de la campa-
nya és donar a conèixer 
l’entorn natural de les 
escoles: boscos, ambi-
ents humits i també la 
biodiversitat vinculada 
als espais més rurals i 
humanitzats. 

Per fer-ho, es programen 
activitats de tres dies en 
què es treballa la impor-
tància de la conservació 
de la biodiversitat; la 
muntanya, la flora i la 
fauna que s’hi pot tro-
bar; el valor de conser-
var l’ecosistema fores-
tal; la vegetació urbana, 
i conèixer i observar la 
biodiversitat dels pobles 
i els seus entorns. 

Totes les activitats estan 
enfocades a sensibilitzar 
de la importància dels 
espais naturals i fomen-
tar els bons hàbits i el 
respecte pels elements 
i éssers vius que en for-
men part i a introduir 
actituds positives per ga-
rantir-ne la conservació.

 Medi ambient   Els i les participants en la iniciativa són joves d’esplais de Fundesplai

Més de 130 joves custodien el territori de 
la serra de Busa per millorar l’entorn natural

anys. Amb un format d’A-
prenentatge-Servei, els jo-
ves coneixen i aprenen tot 
el que es vincula al valor 
patrimonial dels prats de 
pastura, a l’aprofitament 
forestal dels boscos, a la 
seva biodiversitat i a les 
accions socials i ambi-
entals que afavoreixen la 
conservació i recuperació 
d’aquests hàbitats fona-
mentals per la gestió dels 
ambients del Solsonès.

Aquest any el projecte s’ha 
desenvolupat durant dos 
caps de setmana del mes 
d’octubre amb diversos 
grups de joves dels esplais 
de la Federació a la casa de 
la Rectoria de la Selva. El 
primer grup va ser-hi el 
cap de setmana del 17 i 18 
d'octubre i els segon el 24 
i 25 d’octubre. En total van 
participar-hi 135 joves, 
que hi van fer accions com 
senyalització de camins, 
caixes niu o trampeig de 
micromamífers. 

caixes niu. Entre les accions, els i les joves van fer caixes niu per facilitar la nidificació dels ocells. FOTO: FUNDESPLAI

Projecte audiovisual “Explorar Catalunya… i aCCiÓ”
A més a més, aquest 
espai de trobada es 
va aprofitar per dur 
a terme “Explorar 
Catalunya… i Acció!”, 
una proposta formati-
va mitjançant la qual 
els grups de joves 
reflexionaran sobre la 
temàtica proposada 
i participaran en la 

 canvi climàtic. L’Àrea Metropolitana de Barcelona organitzà la jornada

i Fòrum Metropolità d'Educació 
per a la sostenibilitat

 Entorn natural a l’Escola. 

Al fòrum van participar-
hi tècnics d'ajuntaments 
metropolitans, mestres i 
alumnes, educadors, in-
vestigadors en el camp de 
l'educació, comunicació i 
participació per a la soste-
nibilitat, etc.

La jornada va comptar amb 
les ponències “Sensibilitza-
ció, responsabilització i... 

Acció!”, de Miquel Àngel 
Prats, director dels estudis 
de grau d'Educació Infan-
til a la FPCEE Blanquer-
na-URL i “El canvi climàtic: 
explicar-lo de manera sen-
zilla és possible?”, de Javi-
er Martín Vide, catedràtic 
de Geografia Física de la 
Universitat de Barcelona, 
llicenciat en Ciències Ma-
temàtiques, doctor en Ge-

ografia i Història i coordi-
nador del Grup d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic de 
Catalunya.

A més hi va haver diferents 
espais d'intercanvi d'experi-
ències sobre sostenibilitat 
per alumnes de primària, 
secundària, mestres, comu-
nicadors, educadors ambi-
entals i tècnics municipals.

Van participar-
hi joves 
d’esplais amb 
edats entre 
12 i 18 anys

Aquesta és 
una iniciativa 
d’aprenentatge 
i de servei

creació d’espots pu-
blicitaris per difondre 
el paisatge natural i 
cultural del territori, i 
tutorials per fomentar 
bons hàbits relacio-
nats amb l’excursio-
nisme (salut i higiene, 
l’art de preparar-se 
una motxilla, què 
menar…).

2.500 alumnes gironins 
participen en un programa per 
conèixer la natura més propera
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