
1

programa d’investigació i innovació Horitzó 
2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord 
de subvenció núm. 730283

UD. Professorat
GROWGREEN. LAS NAVES

UNITAT 3
QUÉ ÈS UN DRU?



2

I. ÍNDEX DE L’ACTIVITAT

1. Introducció
2. Objetius
  2.1 Objetius generals 
  2.2 Objetius específics
3. Metodologia
4. Alumnat al qual va dirigida l’activitat
5. Materials i recursos 
6. Localització/Itinerari
7. Desenvolupament del programa i temporalització
8. Avaluació

UNITAT 3 QUÉ ÈS UN DRU?



3

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. Tracta tots els pilots i se centra particularment 
en el DRU.

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.

Realitzar amb els i les estudiants i professorat del centre escolar activitats 
que permeten conèixer els pilots instal·lats en el barri Ciutat Fallera dins 
del marc del projecte GrowGreen. 

Concentrar-nos especialment en el pilot: DRU, dispositiu de resiléncia 
urbana.

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

- Conèixer en particular les necessitats i beneficis en el pilot DRU.

2.1 OBJETIUS GENERALS

2.2 OBJETIUS ESPECÍFICS
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- Generar observació, enteniment i vinculació als diversos pilots, i més 
en particular al pilot: DRU. Conèixer els diversos pilots implantats en el 
projecte GrowGreen, districte de Benicalap.

- 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.

Reflexionar en la implicació de l’alumnat en el DRU (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.

- Conèixer i treballar la biodiversitat que poden estudiar en aquests 
diversos pilots. Concentrar-se especialment en la biodiversitat de 
plantes i insectes, la seua importància en els ecosistemes i els estats de 
vulnerabilitat d’aquests. 

- 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 DRU.
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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 sigui 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.

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

https://www.lasnaves.com

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

T’esperem de nou en els pilots i en la web.
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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 el DRU i centrar l’activitat exclusivament en 
el DRU.

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 escolar).

Si es compta amb menys temps: 1h, podem adaptar l’activitat assistint al 
DRU directament.
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

PRESENTACIÓ

Qui som, què són Las Naves i què és GrowGreen?

Descripció dels pilots i del Concurs d’Iniciatives Verdes Col·laboratives 
(pot ser amb imatges en el cas que no es visiten tots els pilots per 
qüestió de temps o viabilitat (*).

Optem per visita completa: a l’inici o al final l’activitat del DRU.(2h)
Visita concentrada en el DRU(*1h) 

10 minuts

DRU

1. CONEIXEMENT INICIAL del DRU:
- Què sabeu sobre la seva creació, què us sembla, ho useu?

Com es va dur a terme la planificació i la construcció del DRU? 

Compartim amb vosaltres el procés que va donar lloc al DRU.

Punts principals que s’explica a l’alumnat:
Desenvolupament de tallers de sensibilització de les NBS, participació 
d’alumnat durant el procés de planificació (decideix utilitzar la fusta 
com a material estructural perquè “l’alumnat deia que preferia 
asseure’s en el sòl que en els bancs de ciment”), participació en la 
seua construcció i disseny de 1r i 2n de la FP d’Art Faller i Construcció 
d’Escenografies.

2. ACTIVITAT BIODIVERSITAT EN EL DRU (PER A TOTS ELS NIVELLS): 
- Separar la classe en dos grups, cada grup actuarà sobre un banc, que 
tindrà a una persona assignada, i després es canviarà. En cada banc es 
fa una activitat diferent centrades en el confort tèrmic i la biodiversitat 
urbana.

1 hora (total)
15 minuts

  

  

15 minuts
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

DRU

- Un grup es dedicarà a la identificació mitjançant PlantNet de les 
espècies vegetals presents (problema: Són les mateixes en tots dos 
bancs?), un altre grup es dedicarà al mesurament de la temperatura 
superficial en ordre de: les plantes, el banc de fusta, el ciment a 2-3 
metres dels bancs (problema: fa falta termòmetre amb sensor que 
funcione bé) i a comparar les diferències. Després, cada grup canvia de 
banc i d’activitat.

3. Activitat de reflexió-debat en els bancs (si no fa molta calor), a 
l’ombra o en una aula (per a l’ESO, Batxillerat i Cicle formatiu).
- Separació de la classe en diferents grups, de 2-4 grups però mantenint 
dues temàtiques centrades en els processos participatius i la replicació 
de les SBN en els centres escolars. (Important: si es fa en els bancs 
faran falta cadires)

Temàtica dels debats:
   1.  Confort tèrmic
   2. Biodiversitat urbana

- Debat confort tèrmic i habitabilitat: Cada persona o grup de 2 persones 
haurà de pensar sobre l’espai interior i exterior del seu centre escolar, 
del seu ús i de les seves condicions: 
Continua fent molta calor al pati? I en l’edifici?

 S’usa molt aire condicionat i/o calefacció? S’aprofita bé la zona verda 
d’ombra (pineda)?

30 minuts
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

DRU

S’inunda molt quan plou (tolls, goteres)? Consideren que podria 
millorar el valor estètic, simbòlic i educatiu del centre mitjançant la 
seua naturalització?
 

Una vegada identificada la situació i les problemàtiques; quines 
solucions inspirades en el DRU (o la seua replicació) o en GrowGreen 
consideren oportunes? per què? 
 

  Hi ha opinions diferents respecte a l’ordenació de prioritats o la 
manera d’actuar? Reflexió final.

- Debat biodiversitat urbana: Cada persona o grup de dues persones 
haurà de pensar sobre l’espai interior i sobretot exterior del seu 
centre escolar, del seu estat de naturalització i del seu potencial en la 
promoció de la biodiversitat urbana:
- Podria el centre escolar ser més naturalitzat? Creuen que podria

fer-se alguna acció per la biodiversitat urbana més amenaçada 
(abelles solitàries, pardals, etc)?

- Consideren que podria millorar el valor estètic, simbòlic i educatiu
del centre mitjançant la seua naturalització?

- Creuen que es podria treure més potencial a la pineda (instal·lació
de nius, hotels per a insectes, etc)?
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

DRU

- Una vegada identificada la situació i les potencialitats, 
Quines solucions inspirades en el DRU (o la seua replicació) o en 
GrowGreen consideren oportunes? Per què?

- Hi ha opinions diferents respecte a l’ordenació de prioritats o
la manera d’actuar? Reflexió final.

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

CISTELLA RESPONSABLE (*)

ALIATS ALATS (*)
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PILOTS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ

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.
Esta 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.

20 minuts

PÈRGOLA

Observar las SBN presentades.

Analitzar els beneficis obtinguts en aplicar les SBN.

Conèixer l’Hotel d’Insectes (imatge). L’Hotel ha sofert vandalisme, 
qüestionar-nos l’impacte sobre el “Hotel d’Insectes”.

10 minuts

CORREDOE
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

Visitar l’Espai verd, i el Centre cívic.

Conèixer les Solucions basades en la naturalesa(SBN) en aquests espais. 
ESPAI VERD
Què observes en l’Espai Verd?

Per què creus que són importants els horts?

Teniu horts en el vostre centre escolar?, com treballeu en ells? 

Us agradaria tenir-ne?

CENTRE CÍVIC
Observa i comparteix amb els teus companys el mètode d’obtenció 
d’energia d’aquest centre cívic.

Quins avantatges i inconvenients té?

10 minuts
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8. AVALUACIÓ

8.1. Es realitza una etapa final de conclusions i avaluació dels continguts
i competències treballades.

- Es pregunta que SBN s’apliquen o poden aplicar en el seu centre escolar.
- Es guia a l’alumnat per a arribar a les conclusions tenint en compte les 

paraules clau que s’han treballat al llarg de la sessió (*):

SBN, pilots, canvi climàtic, resiliència, ciutats saludables-renaturalitzades-
sostenibles, SUDs, sostenibilitat, Jardí vertical, teulada verda, cicle de 
l’aigua, biodiversitat, 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.

8.2. Avaluació de l’activitat i la motivació de l’alumnat: a partir del resultat 
final es valora la metodologia i involucració en aquesta activitat per part
de l’alumnat.

Es fa una ronda final en què se’ls pregunta si els ha agradat l’activitat a 
nivell metodològic i quant a continguts.
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8.3. Avaluació per part del professorat: es parla amb ells i/o se’ls passa 
una enquesta per a valorar l’adequació i metodologia de l’activitat. Segons 
el tempo de l’activitat s’envia via mail perquè afegisquen comentaris una 
vegada han realitzat la valoració amb l’alumnat), si bé aprofitem al màxim 
l’oportunitat de l’activitat presencial per a prendre dades sobre aquesta 
etapa final.

FITXA DE VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT PER PART DE PROFESSORAT O 
RESPONSABLES DEL GRUP

NOM DE  L’ACTIVITAT: 1 RES 2 POC 3 PARCIAL 4 BASTANT 4 MOLT OBSERVACIÓ

La valoració general de 
l’activitat ens ha resultat 
interessant:

És adequada per al nivell de 
l’alumnat:



17

NOM DE  L’ACTIVITAT: 1 RES 2 POC 3 PARCIAL 4 BASTANT 4 MOLT OBSERVACIÓ

Ha servit per a reforçar i 
introduir nous continguts
Marca els conceptes nous :
(SBN, pilots, canvi climàtic, 
resiliència, ciutats saludables-
renaturalitzades-sostenibles, 
SUDs, sostenibilitat, Jardí 
vertical, teulada verda, cicle de 
l’aigua, biodiversitat, reducció 
efecte “illa de calor”, ciutat 
esponja, energies renovables, 
estalvi energètic, gestió de 
l’aigua, desenvolupament local, 
participació ciutadana, cultura 
regenerativa, ODT):

La metodologia és aplicable
i útil

La temporalització ens resulta 
adequada

L’espai on es realitza l’activitat 
és adequat
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NOM DE  L’ACTIVITAT: 1 RES 2 POC 3 PARCIAL 4 BASTANT 4 MOLT OBSERVACIÓ

La persona facilitadora de 
l’activitat entenc que té els 
coneixements i es comunica 
adequadament al contex

Recomanaríem aquesta 
activitat

Suggeriments respecte a 
aquesta activitat

- 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:
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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/
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