
El treball compartit entre diferents agents del
barri  ens ha portat a organitzar una jornada
amb activitats per descobrir la flora i fauna

del parc de Diagonal Mar, alhora que
aprenem a respectar un espai públic i a tenir-

ne cura. Convertir els nens i nenes del barri
en ambaixadors i ambaixadores del parc, ben

segur pugui ser una eina valuosa per al
present i futur d'aquest espai.

LA PROPOSTA

-Apropar els infants a un espai lúdic i de
convivència amb criteris de sostenibilitat,

consciènciació  i respecte cap al medi
ambient.

-Promoure la formació de l'alumnat del Cicle
Formatiu de Grau Superior 

d'Educació i Control Ambiental , com a guies i
padrins dels nens i nenes destinataris de la

proposta.

ELS OBJECTIUS DE
LA JORNADA

100% EDUCATIU

-Oferir oportunitats d'aprenentatge en un
espai natural del barri que habitem.

-Conèixer un espai públic per passar-ho bé
en harmonia amb la resta d'habitants del

parc.
-Promoure la filosofia "residu zero" en la

nostra vida diària.

100% ORGÀNIC I SOSTENIBLE

-Estimar l'entorn per protegir-lo i cuidar-lo. 
-Oferir bones pràctiques en l'ús de l'espai

públic. 

0% INCIVISME

VINE A L PARC DE

DIAGONAL MAR

T'HI ESPEREM !!!
El 7 de maig et convindem a conèixer

el parc, T'agradaria observar els

habitants d'aquest espai? Vols

aprendre a tenir-ne cura? Saps que al

parc s'hi amaguen grans tresors?



L'alumnat de 1r del Cicle Formatiu de Grau
Superior d'Educació i Control Ambiental de

l'Institut Rambla Prim ha dissenyat i posarà en
pràctica un conjunt d'activitats, apostant per
una jornada educativa, lúdica i participativa. 
El treball en xarxa, partint de la demanda de

l'Associació de veïns i veïnes de Diagonal Mar
(per donar a conèixer el parc i promoure'n un
bon ús) ha fet possible una proposta cuinada

a foc lent amb molta il·lusió. Gràcies a la
col·laboració i el suport del Museu  Blau,

Parcs i Jardins, l'equip del programa "Com
funciona Barcelona" de l'Ajuntament i

l'esmentada Associació de Veins i Veïnes
esperem que la jornada sigui tot un èxit.

 

QUI SOM?

Gemma Baya           gbaya@irp.cat
Alexandra Homs      ahoms@irp.cat

 

CONTACTE
VOLS PARTICIPAR A LA

JORNADA?
ESCRIU-NOS UN CORREU ABANS

DEL 25 DE MARÇ

A L'ATENCIÓ DELS MÉS MENUTS DE L'ESCOLA I DELS
QUE JA ES VAN FENT GRANS ...

 
"Benvolguda clase !!! Hem parlat amb tots els éssers màgics i
habitants del parc de Diagonal Mar, per convidar-vos a passar

un día envoltats de la màgia de la natura... Quan vingueu
podreu veure com vivim i juguem amb tots els nostres amics.
Haureu d’estar molt atents per descobrir els secrets i misteris

del parc".

 
A L'ATENCIÓ DELS MITJANS I GRANS DE L'ESCOLA I

DE TOTHOM QUE ENS VULGUI ACOMPANYAR ...
 

"Hola a totes i tots! Som estudiants d’educació ambiental i ens
agradaria poder començar la nostra tasca d’educadors/es

ambientals amb vosaltres.
Sabíeu que no cal anar a la muntanya per poder gaudir de la

natura i poder observar animals? A la mateixa ciutat de
Barcelona podem trobar espais verds, com el parc de

Diagonal Mar. Al parc s'hi poden fer diferents activitats com
ara observar fauna i flora, també podem descobrir un petit

espai aquàtic molt interessant i d'altres meravelles. És un espai
ideal on podem anar a passejar, a relaxar-nos i passar l’estona
amb els/les amics/amigues. Per poder fer aquestes activitats,

s’ha de tenir en compte, que hem de mantenir aquest espai
net i cuidar-lo el màxim possible, per tal que les persones i la
fauna i flora que habita el parc tinguem una bona qualitat de

vida. Voleu venir a visitar el parc de Diagonal Mar amb
nosaltres?" 
Atentament 

Estudiants d’educació ambiental de l’Institut Rambla Prim.
 

EL PARDAL XARREC ET PORTA UNA
CARTA ...

 

DE PART DELS EDUCADORS I EDUCADORES
AMBIENTALS DE L'INSTITUT RAMBLA PRIM

10 a 10:30
Obertura, presentació i activitat de motivació
10:30 a 10:45
Descans /joc dirigit/conte
10:45 a 11:15 
Activitat d'investigació
11:15 a 11:45
Descans  /joc dirigit/endevinalles
11:45 a 12:15
Activitat de reflexió
12:15 a 12:30
Descans /joc dirigit/teatre
12:30 a 13:00
Activitat de comunicació i clausura de les
jornades

ACTIVITATS


