Jornada educativa per coneixer la
biodiversitat de les basses
Alumnes de 2Q d’ESO de l’Institut Fort Pius i de 6è de primària de
La jornada ha tingut lloc a
l’Espai de pràctiques de
l’Institut Rubió i Tudurí
(Espai Tres Pins) i al viver
Municipal de Parcs i
Jardins a Tres Pins de
Montjuïc, a Barcelona, el
26 d’abril de 2017.

l’Escola Tres Pins, acompanyats pels alumnes de 2n curs de Gestió
Forestal i del medi natural de l’Institut Rubió i Tudurí, han participat
en una jornada sobre la biodiversitat a les Easses del Viver Municipal
de Tres Pins.

Activitats conjuntes
L’objectiu de la jornada ha sigut la de donar a conèixer la biodiversitat a l’entorn de
les basses. És el tercer any que la realitzem.
Els alumnes de 2n de Gestió forestal i del medi natural, realitzant una activitat
pràctica d’educació ambiental han rebut en dos torns als alumnes participants dels
dos centres.
Cada centre ha realitzat quatre activitats: un trencaclosques que per identificar
algunes plantes aquàtiques que es poden trobar a les basses, una activitat de
reconeixement d’amfibis remarcables que en són autòctons, una tercera activitat
de reconeixement de vertebrats i una última activitat on els participants han vist i
construït refugis d’insectes.
La jornada ha finalitzat per cada grup amb la construcció col·lectiva d’una frase que
resumia els conceptes fonamentals del dia i amb el lliurament dels diplomes per
cada un.
Agraïm la col·laboració de Guillem Pascual de Galathus per l’assessorament i
recollida de mostres per poder realitzar la nostra activitat.

Foto de grup de tots els participants després de l’entrega de diplomes (dreta Institut Fort Pius i Institut Rubió i
Tudurí, esquerra Escola Pres Pins i Institut Rubió i Tudurí).
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