
“Vivim, respirem i replantegem Sabadell” 
amb l’Institut Ca n’Oriac



El projecte “Vivim, respirem, replantegem Sabadell”

·Biodiversitat

·Urbanisme

·Qualitat de l’aire

· Conèixer l’estat 
urbà i ecològic de 
la ciutat.

·Millora dels 
entorns escolars.

·Elaborar 
propostes 
transformadores 
pel municipi.



· Sessió 1: Ciència ciutadana i educació ambiental.

· Sessió 2: Conèixer la qualitat de l’aigua a partir d’indicadors.

· Sessió 3: Monitoritzem la qualitat de l’aire dels nostres carrers.

· Sessió 4: El seguiment de les papallones (uBMS).

· Sessió 5: Biodiversitat, ciutat i noves tecnologies. 

· Sessió 6: El cens d’orenetes i els seus nius (Projecte Orenetes).

· Sessió 7: Elaborar i compartir projectes.

El curs “Fem ciència ciutadana: descobrim la 
biodiversitat urbana”



El projecte a l’Ins Ca n’Oriac: transformar la mirada de 
l’alumnat

El joc de taula: permet 
generar un diàleg utilitzant 
conceptes relacionats 
amb la biodiversitat i la 
seva importància mitja.

L’observació de 
l’entorn: permet 
conèixer algunes 
espècies properes i 
sobretot, emocionar-se i 
gaudir de l’experiència.



El projecte a l’Ins Ca n’Oriac: transformar mitjançant 
la formació del professorat

La formació del professorat: 
permet experimentar amb eines i 
recursos que després es poden 
utilitzar a l’aula.

Es dissenya una activitat 
didàctica que després serà 
utilitzada durant el confinament



El projecte a l’Ins Ca n’Oriac: transformar mitjançant 
l’acció ambiental



El treball en xarxa: síntesi d’un win-win

A l’institut guanyem:
- Experteses
- Recursos 

didàctics
- Activitats dins i 

fora de l’aula
- Formació
- Actuació de 

millora al pati 
subvencionada

Tots dos 
guanyem:

- clima de 
confiança

- aliances
- intercanvi i 

aprenen- 
tatge

A l’adenc guanyem:
- Participants i 

col·laboradors
- Difusió dels 

nostres projectes
- Nous espais de 

transformació i 
millora (patis 
escolars)

- Obtenció de 
dades



Enllaços del projecte

Reportatge del projecte 
a l’Institut Ca n’Oriac 
(TV Sabadell Vallès 2’)

Web del projecte:

https://adenc.cat/vivim-respirem-replantegem-sabad
ell/

Memòria final i resultats: 

http://adenc.cat/wp-content/uploads/2020/11/Memori
aVivimRespiremReplantegemSabadell.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=-AWOouX2yrk
https://adenc.cat/vivim-respirem-replantegem-sabadell/
https://adenc.cat/vivim-respirem-replantegem-sabadell/
http://adenc.cat/wp-content/uploads/2020/11/MemoriaVivimRespiremReplantegemSabadell.pdf
http://adenc.cat/wp-content/uploads/2020/11/MemoriaVivimRespiremReplantegemSabadell.pdf

