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1. INTRODUCCIÓ

Aquesta és una activitat de divulgació i coneixement dels pilots instal·lats 
en el barri Ciutat Fallera dins del marc del projecte GrowGreen (Las Naves), 
a través dels quals s’estudien les SBN (solucions basades en la naturalesa) 
com a estratègies que puguen respondre a les necessitats i reptes que 
plantegen el canvi climàtic.

En aquesta unitat didàctica existeix un enfocament a les SBN relacionades 
amb la biodiversitat.

El projecte GrowGreen és un projecte europeu (finançat pel programa 
H2020) de la Comissió Europea coordinat per Las Naves, centre d’innovació 
social i urbana de València, que desenvolupa solucions basades en la 
naturalesa i la seua aplicació en entorns urbans. El conjunt d’accions del 
projecte GrowGreen València estan relacionades amb els desafiaments 
del canvi climàtic i la sostenibilitat amb la finalitat d’obtenir ciutats més 
saludables i habitables, així com una ciutadania més conscient i resilient.
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2. OBJETIUS

Realitzar amb els i les estudiants i professorat del centre escolar activitats 
que permeten conèixer les SBN a través dels pilots instal·lats en el barri 
Ciutat Fallera, dins del marc del projecte GrowGreen, com a estratègies que 
responguen als desafiaments del canvi climàtic per a desenvolupar ciutats 
més saludables i sostenibles.

Concentrar-nos especialment en el pilot: “La Pèrgola, amb el seu “Hotel 
d’Insectes”.

- Conèixer què són les SBN (solucions basades en la naturalesa) i tractar 
diverses estratègies que puguen generar ciutats i ciutadania resilient 
enfront dels reptes que planteja el canvi climàtic.

- Generar observació, enteniment i vinculació als diversos pilots, i més en 
particular al pilot: “La Pèrgola”, i l’Hotel d’Insectes”.

- Generar reflexió de l’estat dels pilots i la implicació de la ciutadania 
(incloent-se l’alumnat com a element clau) en la seua conservació. 
Conèixer el procés de participació ciutadana que va formar part del 
procés del desenvolupament dels pilots.

2.1 OBJETIUS GENERALS

2.2 OBJETIUS ESPECÍFICS



5

- Conèixer i treballar la biodiversitat que poden estudiar en aquests 
diversos pilots. Concentrar-se especialment en la biodiversitat d’insectes, 
la seva importància en els ecosistemes i els estats de vulnerabilitat 
d’aquests. Conèixer la Llista Vermella generada per la IUCN.

En aquest objectiu específic s’inclou el coneixement de la següent 
terminologia:

 
Què és IUCN? 
Què és espècie? 
Espècies de pol·linitzadors
Crisi pol·linitzadores
Desertització
Canvi climàtic 
Control biològic de plagues
Animals extints 
Espècies verinoses (escurçó versus colobra, abella, vespa, a. asiàtica) 
Concepte: espècie migratòria, invasora, endèmica, espècie exòtica, 
autòctona, al·lòctona.   

- Generar observació, reflexió a través de la visió crítica i producció 
de propostes a través d’activitats basades en la contextualització i el 
constructivisme.

- Generar cohesió dels participants a través del treball en equip.
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3. METODOLOGIA

Tota la metodologia de treball es basa en el constructivisme per part de 
l’alumnat, (generant un creixement de coneixements que parteix dels 
propis, dels quals són capaços de generar interrelacionant conceptes i dels 
adquirits en la sessió). 

Tota activitat està contextualitzada en situacions quotidianes i en espais 
coneguts. 

Es realitza breu itinerari per cadascun dels diversos pilots del projecte 
GrowGreen guiat per la persona facilitadora de l’activitat i ens concentrem 
en el Pilot de: “La Pèrgola” i a l’“Hotel d’Insectes”.
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4. ALUMNAT AL QUAL VA DIRIGIDA L’ACTIVITAT

Alumnat de tots els nivells, adaptant-se les activitats a l’alumnat visitant.

5. MATERIALS I RECURSOS

- Dividirem cada grup de 30 alumnes, en 2 grups perquè l’activitat siga més dinàmica (no és imprescindible).

- Ens posarem etiquetes amb el nom de cada alumne/a i així ens podem identificar al llarg de l’activitat.
Cada subgrup tindrà un bolígraf.

Treballarem amb imatges plastificades i a grandària DIN A 3, DINA 4 dels pilots i les diverses espècies a 
estudiar els seus estats de conservació.

https://www.lasnaves.com/proyectos/grow-green/

https://www.lasnaves.com

http://mesverdbenicalap.eu/es/que-hem-fet/
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Cercador - Banc de Dades de Biodiversitat - Generalitat Valenciana (gva.es) 
Joc: Col·locació de 5+1 fitxes/fotos amb diferents insectes i 1 aràcnid 
presents en la ComVal i a Espanya, la idea és que endevinen quines 
espècies estan amenaçades i/o protegides i quina és l’exòtic. 

- Espècies presents en un hotel per a insectes (no amenaçades ni 
protegides): Crisopa perla (depredador generalista: control biològic de 
moltes plagues) com a exemple per al joc, el poso el primer, explico el 
que és i que la seua població està estable.  
Fitxa de la espècie (Chrysopa perla) (gva.es) 
Abella fustera, ComVal, (Una de tantras abelles solitària salvatges que 
són base de la pol·linització biodiversa), preguntar-los per la crisi de 
pol·linitzadors. 
Fitxa de la espècie (Xylocopa violacea) (gva.es) 

- Espècies no amenaçada ni protegides. 
Escorpí groc/comú, El Saler, preguntar si pensen que algun animal té verí 
mortal a Espanya (els escurçons). 
Fitxa de la espècie (Buthus occitanus) (gva.es) 

Informació detallada:
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Esfinx de la mort africana, espècie migratòria que ve a la ComVal des 
d’Andalusia i sobretot Àfrica, no és autòctona però no és exòtica ja que 
està integrada en l’ecosistema, preguntar per algun animal migratori de 
l’Albufera (garses, flamencs, etc). 
Fitxa de la espècie (Acherontia atropos) (gva.es) 

- Tallanasso d’areny, preguntar si han vist libèl·lules en les costes 
valencianes, almenys El Saler i el problema amb l’urbanisme.
Fitxa de la espècie (Onychogomphus costae) (gva.es)

- Espècies en perill d’extinció segons la IUCN; comentar que existeix el 
perill crític d’extinció com a categoría.
Mantis Nana Canària; comentar que els territoris insulars perden més 
biodiversitat i preguntar-los per què creuen que a Canàries està havent-hi 
aquesta crisi (2 causes principals: espècies exòtiques (perill gats), canvi 
climàtic tropicalització)  
Pseudoyersinia canariensis (Canary Dwarf Mantis) (iucnredlist.org)
Llagosta de pedra (Almeria, Múrcia, Alacant), gairebé amenaçat segons 
l’entitat andalusa i amenaçat segons la IUCN, comentar la gran crisi de 
desertització en la franja Almeria, Múrcia, Alacant i de la Mar Menor i 
preguntar les causes principals (2 causes principals: agricultura i canvi 
climàtic tropicalització)
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Kurtharzia sulcata (Groovy Stone Grasshopper) (iucnredlist.org)

- Espècies que preocupen, estan a punt d’estar amenaçades o falten dades.
MMosca del pantà (preocupa segons la IUCN); comentar si sabien que hi 
ha mosques que pol·linitzen i del mimetisme i si se’ls ocorre altres animals 
(vespes, formigues, ocells, conills, ratpenats (en sudamérica). 
Microdon myrmicae (Bog Ant Fly) (iucnredlist.org) Microdon myrmicae - 
Búsqueda de Google 
Escarabat Escarlata, a punt d’estar amenaçat segons la IUCN, probablement 
extint a Galícia, falten dades, amb població en augment a Europa; comentar 
la importància de la visió global, que falten moltes dades sobretot en el cas 
dels insectes i la categoria d’extint en la naturalesa/salvatge. 
Cucujus cinnaberinus (Scharlachkäfer) (iucnredlist.org) 

- Espècie exòtica. 
Marieta arlequí, gran problema d’espècies exòtiques a Espanya, preguntar 
per què creuen que una espècie és una amenaça per a un ecosistema 
(malalties, competència per recursos, falta de depredadors i sobrepoblació). 
Fitxa de la espècie (Harmonia axyridis) (gva.es)
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Exemple animal més verinós d’Espanya (pot ser mortal): Escurçó áspid. 
Vipera aspis (iucnredlist.org) (preocupa) 

Exemple animal pol·linitzador Espanya: Ratolí de camp. 
Apodemus sylvaticus (Long-tailed Field Mouse) (iucnredlist.org) (preocupa)
 
Exemple animal migratori Albufera/Espanya: Flamenc comú
(no està en la Llista Vermella). 
Phoenicopterus roseus - Wikipedia, la enciclopedia libre 

11
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6. LOCALITZACIÓ 

Itinerari pels pilots del projecte GrowGreen.
PUNT DE TROBADA: 
El Bosquet de Benicalap. Davant de la porta del parc de Benicalap, en el 
costat del barri Ciutat Fallera.
C/ d’Andreu Alfaro, 8, 46025 València

En cas que es necessite gestionar el temps per tenir menys marge, es pot 
marcar com a punt de trobada la Pèrgola, o fins i tot es pot realitzar en el 
mateix centre educatiu.

7. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA I TEMPORALITZACIÓ

Activitat de proves intercalades amb explicacions i reflexions al llarg de 
tota la sessió, dividides tal com se seqüencia a continuació. 

(2h en total, incloent-hi el temps de trasllat des dels pilots i el temps de 
tornada al centre.

Si es compta amb menys temps: 1h, podem adaptar l’activitat assistint a La 
Pèrgola o al Espai Verd directament, o fins i tot dinamitzant-la en el centre 
escolar.
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

TEULADA VERDA Presentació-introducció ja que resulta complicat visitar en tractar-se 
d’un grup gran. (*) 10 minuts

DRU (*)

CISTELLA RESPONSABLE (*)

ALIATS ALATS (*)

ECOREMEDI (*)

BOSQUET

Rastreig en el Bosquet. Activitat breu de proves.

Activitat de proves per a conèixer el pilot i la biodiversitat botànica del 
lloc. Ús de les APP’s PlanNet, GrowGreen.

Treballar la cohesió del grup. 
Aquesta activitat pot realitzar-se com una única activitat en una altra 
jornada, centrant-nos en l’activitat d’insectes si tenim 1 h de temps.

40 minuts
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

PÉRGOLA

Observar las SBN presentades.

Analitzar els beneficis obtinguts en aplicar les SBN.

Conèixer l’hotel d’insectes. (Imatge. Hotel ha sofert vandalisme)
1- Havíeu vist abans un hotel d’insectes? Què és un hotel d’insectes? 

Què és un hotel d’insectes?

2- Quina funció té?

    és útil aquest tipus d’hotels a la teva ciutat?

3- Per què creieu ja no està situat en la pèrgola? (Vandalisme)

4- Reflexionem sobre l’impacte d’aquest vandalisme.
Se t’ocorren propostes per a evitar el vandalisme?

 

10 minuts

CORREDOR
VERD-BLAU

De camí al Espai Verd, conèixer-ho amb els 5 sentits.

Observar-ho amb visió crítica constructiva. 10 minuts
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

ESPAI
VERD-CENTRE CÍVIC

Activitat de biodiversitat: relacionada amb l’hotel d’insectes 
per a conèixer la biodiversitat d’insectes i els diversos estats de 
vulnerabilitat de las espècies (IUCN) 

1- Col·locació de les imatges
2- Rebreu explicació introductòria de la llista Vermella (UICN) i dels 
estats de conservació i vulnerabilitat de les espècies. 
3- Us donen explicació de l’activitat: heu de relacionar cada imatge 
amb l’estat de conservació de l’espècie.
S’inicia amb un exemple (Crisopa).
Es desenvolupa l’activitat seguint l’ordre establert i intercalant amb 
preguntes interactives que es relacionen amb els conceptes de 
biodiversitat anotats prèviament.
Haureu de dir: que animal creiu és exòtic i el seu grau de protecció.  

ORDRE FOTOS/TEMES QUE TREBALLAREM
1. Abella – Pol·linitzadors (crisis polinitzadores). 
2. Escorpí - Animals verinosos
3. Llagosta - Desertització
4. Esfinx – Animals migratoris
5. Marieta – Animals exòtics
6. Escarabat Escarlata – Animals extints

40 minutos
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

ESPAI
VERD-CENTRE CÍVIC

1. Les abelles solitàries són els més importants per a biodiversitat 
vegetal. Exemples d’altres espècies polinitzadores. 

2. Escorpí d’imatge està en El Saler. Quin creus és l’animal més
verinós d’Espanya? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Llagosta: Què és la desertització? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Esmentar crisi desertització a Alacant, Múrcia, Almeria. Esmentem 
Mar Menor. Quins són els principals factors que generen 
desertització?

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

40 minutos
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

ESPAI
VERD-CENTRE CÍVIC

4. Esfinx. Què és un animal migratori, i exòtic?

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferència entre animal exòtic i animal migratori.

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Digues-me 2 ó 3 animals migratoris de L’Albufera. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Preguntar per què creus que una espècie exòtica és una amenaça 
per a un ecosistema.

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Escarabat Escarlata: cas curiós. Extint a Espanya, però no a Europa. 
Què més pots conèixer d’aquest artròpode? A punt d’estar amenaçat 
segons la IUCN, probablement extint a Galícia.
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

40 minutos
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8. EVALUACIÓ

És el moment de compartir què aprenentatges hem compartit i què 
propostes t’agradarà fer-nos.

Quines conclusions obtenim de la sessió d’avui?

Quina informació et quedes o què t’ha cridat més l’atenció?, si vols pots 
resumir-ho en 3 paraules.

Creus que s’apliquen o poden proposar unes certes SBN en el teu centre 
educatiu, o en el teu context més pròxim?

Completa la fitxa o comparteix la teua opinió amb el grup abans d’acabar 
la sessió

Entre tots i totes continuem aprenent.
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Comentem:

1 RES 2 POC 3 BASTANT 4 MOLT

M’ha agradat l’activitat:

He entès l’activitat:

He après nous continguts
Marca amb un cercle els 
nous continguts treballats 
(SBN, pilots, canvi climàtic, 
resiliència, ciutats saludables-
renaturalitzades-sostenibles, 
biodiversitat, sostenibilitat, 
Jardí vertical, teulada verda, 
SUDs, cicle de l’aigua, reducció 
efecte “illa de calor”, ciutat 
esponja, energies renovables, 
estalvi energètic, gestió de 
l’aigua, desenvolupament local, 
participació ciutadana, cultura 
regenerativa, ODT, Missions 
València 2030, IUCN, espècie, 
espècies de pol·linitzadors, crisis 
polinitzadores , desertització, 
canvi climàtic, control biològic de 
plagues, animals extints, espècies 
verinoses.):
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1 RES 2 POC 3 BASTANT 4 MOLT

He treballat en equip:

Conclusions i propostes

Desitgem continuar aportant tots i totes, accions per a desenvolupar ciutats 
més saludables i sostenibles per a una millor qualitat de vida dels éssers 
que les habitem. T’uneixes?

Moltes gràcies des de l’equip de GrowGreen. 

T’esperem de nou en els pilots i en la web.

https://www.lasnaves.com/proyectos/grow-green/

https://www.lasnaves.com

http://mesverdbenicalap.eu/es/que-hem-fet/

Comentem:
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- ALTRES ACTIVITATS que desitjaríeu es realitzen dins del projecte 
GROWGREEN en el vostre centre, partint de la temàtica del projecte: 
solucions basades en la naturalesa, canvi climàtic i altres temàtiques 
mediambientals vinculades a la ciutadania:

- ALTRES CONSULTES O COMENTARIS:

Desitgem continuar aportant tots i totes accions per a desenvolupar ciutats 
més saludables i sostenibles i per a millorar la qualitat de vida dels éssers 
que les habitem. T’uneixes com a peça clau des del món educatiu?

Moltes gràcies des de l’equip de GrowGreen.
T’esperem de nou en els pilots i en la web.

https://www.lasnaves.com/proyectos/grow-green/

https://www.lasnaves.com

http://mesverdbenicalap.eu/es/que-hem-fet/


