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BIODIVERSITAT

      Us presentem...
Lectures bàsiques

    Per començar

Lectures d’aprofundiment
    Per qui vulgui saber-ne més

Llibres per a infants i joves
    Fins als 16 anys

Materials didàctics
    Per a tothom

Vídeos, jocs i material multimèdia
              Imatges i paraules

Webs
    Guia per a navegants

Activitats i visites
    Amb indicació dels nivells educatius

Exemples de com posar-s’hi
    Mans a la feina!

…Lectures bàsiques
Barcelona verda.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut de Parcs i
Jardins, 1992-.
Revista bimestral de l’Institut de Parcs i Jardins.

Biodiversitat: el llegat de l’evolució. Medi Ambient,
tecnologia i cultura.
1995, núm. 12. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Dep. de Medi Ambient, 1991-.
Diversos articles ens mostren les múltiples facetes de la
biodiversitat.

BOADA, M.; CAPDEVILA, L.
Barcelona: biodiversitat urbana.
Barcelona: l’Ajuntament, 2000. 254 p.
El més rellevant d’aquesta obra és la descripció dels
diferents ambients urbans i dels éssers vius que hi habiten.

CABALLERO, G.
Parades en Crestall.
Palma de Mallorca: Ingrama, DL 2002. 115 p.
Llibre que explica el mètode Gaspar de Caballero de
Segovia que permet obtenir hortalisses ecològiques en
un espai reduït de terra, amb poc consum d’aigua, i un
treball i manteniment mínim.

Ciclos: cuadernos de comunicación, interpretación y
educación ambiental.
Valladolid: Gestión y Estudios Ambientales, 1996-.
Diversos números d’aquesta revista tracten temes com:
estratègies socials per a la conservació de la biodiversitat,
l’educació ambiental en espais naturals protegits i
l’educació ambiental per a la conservació dels aiguamolls.

De Barcelona i l’aigua en 27 mirades.
Barcelona: l’Ajuntament, 2006.
Inclou articles sobre biodiversitat a Barcelona.

DISEÑOS SOSTENIBLES; AYLLÓN, F.
El balcón comestible: guía práctica.
Madrid: Diseños Sostenibles, 1999. [32] p.
Manual senzill il·lustrat per Javier Mariscal.

DOMÍNGUEZ, L. M.
Guía de la fauna callejera.
Barcelona: Rubes, 1994. 190 p.
Ens introdueix les característiques de la fauna de la
ciutat i ens convida a protegir-la i preservar-la.

El huerto familiar ecológico: la gran guía práctica del
cultivo natural.
Barcelona: RBA, c1999. 415 p.
Amb moltes il·lustracions, es tracta d’una obra
eminentment pràctica.

El mapa ecològic de Barcelona [Document cartogràfic].
Escala 1:25.000. Barcelona: l’Ajuntament, 2000. 1
mapa; 66 x 58 cm + 1 llibre (11 p.).
Caracterització de les diferents zones ecològiques
presents a la ciutat.

Fauna de la ciutat de Barcelona.
Barcelona: l’Ajuntament, 2004. 5 làmines + full desplegable.
Cada làmina recrea un ambient diferent: terrats, parcs,
llacs, conreus i mar.
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GABANCHO, P.
Arbres de Barcelona.
Barcelona: l’Ajuntament, 1999. 112 p.
Descripció de 43 espècies d’arbres presents al carrer,
agrupades en: espècies més corrents, espècies ben
integrades, espècies mediterrànies i espècies exòtiques.

GABANCHO, P.
Parcs i jardins de Barcelona: guia.
Barcelona: l’Ajuntament, DL 2000. 143 p.
Descripció dels 60 parcs urbans agrupats per tipologia:
urbans, forestals, històrics o temàtics.

Guies d’educació ambiental.
Barcelona: l’Ajuntament, 1998-.
Diversos títols d’aquesta col·lecció tracten temes
relacionats amb la biodiversitat:
- Núm. 1: Compostatge.
- Núm. 9: De la ciutat a la natura.
- Núm. 14: Jardineria sostenible.
- Núm. 21: Els animals de companyia.
- Núm. 23: Ocells de Barcelona.
- Núm. 24: Les platges i el litoral de Barcelona.
- Núm. 28: Fes-te amics dels boscos.

OMEDES, A. (dir.).
Animales de nuestras ciudades.
Barcelona: Planeta, 1997. 340 p.

PARÉS, P. M., et al.
Catalans de pèl i ploma: races domèstiques
autòctones de Catalunya.
Barcelona: Lynx, 2006. 282 p.
Guia que inclou tant races presents com desaparegudes.

PASCUAL, J. A.
La vida amenazada: cuestiones sobre la biodiversidad.
Barcelona: Nivola, 2001. 169 p.
Obra divulgativa sobre la problemàtica que comporta la
pèrdua accelerada de la diversitat de la vida.

Perspectiva ambiental.
Fundació Terra. Barcelona: Associació de Mestres Rosa
Sensat, 1995-. Suplement de la revista Perspectiva
Escolar.
Alguns dels monogràfics tracten temes com: revegetar,
rates-pinyades, agricultura, permacultura,
compostatge, etc. Es poden descarregar en PDF a la
web de la Fundació Terra (www.ecoterra.org).

Reintroducció del falcó pelegrí: la peça que faltava a
l’ecosistema urbà.
Barcelona: l’Ajuntament, 1999. 1 fitxa. (Fitxes de
sostenibilitat; 6).
Explica l’actuació portada a terme per reintroduir aquest
rapinyaire a la ciutat de Barcelona.

(Tots): quaderns d’educació ambiental.
Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1993-.
Revista electrònica que a partir del número 16 podem
trobar al web www.tots.net. Hi ha cinc números que
trobem d’especial rellevància pel que fa a la
biodiversitat. Estan dedicats a: tràfic il·legal d’espècies,
espècies invasores, esculls de corall, boscos i illes.
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…Lectures d’aprofundiment
ANDERSON, L.
Transgénicos: ingeniería genética, alimentos y nuestro
medio ambiente.
Madrid: GAIA Proyecto 2050, 2001. 224 p.

BARRACÓ, H., et al.
Barcelona 1985-1999: ecologia d’una ciutat.
Barcelona: l’Ajuntament, 1999. 139 p.
Estudi tècnic que analitza la ciutat com a ecosistema.

BRIZ, J.
Naturación urbana: cubiertas ecológicas y mejora
medioambiental. 2a ed.
Madrid: Mundi-Prensa, 2004. 450 p.
Explica el paisatgisme urbà en façanes des de diferents
punts de vista: metodològic, socio-econòmic i
ambiental.

CARSON, R. L.
Primavera silenciosa.
Barcelona: Crítica, 2001. 255 p.
Reedició d’un clàssic del moviment ecologista dels anys
60 que manté tota la seva vigència. Tracta en particular
sobre els efectes nocius dels pesticides.

ELDREDGE, N.
La vida en la cuerda floja: la humanidad y la crisis de
la biodiversidad.
Barcelona: Tusquets, 2001. 277 p.

Jornades sobre biodiversitat i conservació biológica.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2004. 412 p.
Recull de les ponències presentades. Els objectius
d’aquestes jornades eren presentar els coneixements
més recents sobre els factors i processos biològics que
generen i mantenen la biodiversitat, i explorar els
vessants econòmic i social de l’estudi i la conservació
de la biodiversitat.

MARGULIS, L.; SAGAN, D.
Què és la vida?
Barcelona: Proa, 1997. 269 p.
Tal i com s’especifica en el prefaci de l’obra, aquest
assaig és un banquet de diversitat biològica i
intel·lectual. Passa del món microscòpic a la globalitat.

TUDGE, C.
La variedad de la vida: historia de todas las criaturas
de la Tierra.
Barcelona: Crítica, 2001. 696 p.
Descripció i classificació dels principals grups d’éssers
vius que han existit al llarg de la història de la Terra,
des dels bacteris fins als éssers humans.

Obres de consulta

FOLCH, R. (dir.).
Biosfera. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. 10
vol.

Història natural dels Països Catalans.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985-1992. 15 vol +
2 suplements.
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L’estat del món: informe del Worldwatch Institute
sobre el progrés cap a una societat sostenible.
Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1993-.

PEARSON, I. (ed.).
Atlas Akal del futuro.
Tres Cantos: Akal, c2002. 128 p.

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial.
Madrid: Mundi-Prensa, 2000-.

SEAGER, J.
Atlas del estado del medio ambiente.
Madrid: Akal, 2000. 129 p.

Signes vitals: les tendències ambientals que configuren
el nostre futur.
Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1996-.

…Llibres per a infants i
joves
ALLAIRE, C.
Exploro l’hort de prop.
Barcelona: Cruïlla, 2003. 32 p.
De 3 a 6 anys. Llibre il·lustrat per conèixer l’ambient
hortícola i el conreu de plantes comestibles.

ALZINA, P.; BILBENY, J.
El falcó, en Roc i la Mercè: la reintroducció del falcó
pelegrí a Barcelona. A. Perelló (il.).
Barcelona: Mediterrània, 2003. [16] p.
A partir de 9 anys.

ARÀNEGA, M.; DELGADO, J.
Els drets i els deures dels animals.
Barcelona: Edebé, 2003. 48 p.
De 3 a 6 anys. S’inclou la Declaració Universal dels
Drets de l’Animal.

BELLÉS, X.
Entendre la biodiversitat.
Barcelona: Magrana, 1996. 162 p.
A partir de 12 anys. Invitació a conèixer la biodiversitat
per tal d’estimar-la i no malmetre-la.

CHOTTIN, A.
Els animals a la ciutat.
Barcelona: Baula-Edelvives, c1994. 53 p.
A partir de 6 anys.

Cicles vitals
A partir de 3 anys. Col·lecció de llibres temàtics
il·lustrats, editats per Edebé.

DAVIS, K.
Qui salta?
Barcelona: Joventut, 1999. [34] p.
De 2 a 5 anys. Útil per introduir la locomoció animal.

GARCÍA, S.
Les orenetes. M. Miró (il.).
Barcelona: Mediterrània, 2005. [16] p.
A partir de 9 anys. Conte que recull les vivències dels
veïns del Poble Sec de Barcelona amb les orenetes.
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GUIDOUX, V.
¿Cómo se cultivan los alimentos?
Madrid: SM, 2004. [22] p.
A partir de 6 anys. Material interactiu sobre quines
plantes creixen a cada estació, com aprendre a cultivar
fruites i verdures a casa, etc.

HARE, T.
Mundos naturales.
Barcelona: Blume, 1995. 142 p.
A partir de 10 anys. Àmplia informació sobre els
hàbitats de la terra. Inclou desplegables panoràmics.

JEUNESSE, G.; HUGO, P. de.
Los bichos de la casa.
Madrid: SM, c1998. (Mundo maravilloso; 51).
De 3 a 7 anys.

JIMÉNEZ, J.; NAVARRO, M. (coords.).
La reineta del pantà.
Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona, etc.,
2005. [32] p.
De 3 a 7 anys. Conte que explica com la rehabilitació
del pantà de Vallvidrera afavoreix la vida dels amfibis i
altres espècies de fauna i de flora.

NEWKIRK, I.
50 coses que tú pots fer per protegir els animals.
Barcelona: Blume, 1994. 150 p.
A partir de 12 anys.

PEYROLS, S.
La historia de la vida.
Barcelona: Joventut, c2000. 63 p.
A partir de 10 anys. Sexualitat i altres funcions dels animals.

RIBAS, T.; CASADEMUNT, P.
Mirem el camp. R. Capdevila (il.). 14a ed.
Barcelona: La Galera, 2004. 12 p.
Infants fins a 4 anys. Llibre sense text que reprodueix un
seguit de situacions quotidianes sobre la vida en una
masia, a l’hort, als estables, etc.

VAN den BERG, E.
Amics d’en Dodo a... .
Barcelona:  Galera, 1995-1997. 5 vol.
De 10 a 14 anys. Col·lecció de llibres sobre espècies en
perill d’extinció a cada continent.

…Materials didàctics
BOFFELLI, E.
El calendario del horticultor.
Barcelona: De Vecchi, 2004. 244 p.
Primària, ESO i batxillerat.

BURNIE, D.
Naturaleza en tus manos: [proyectos y experimentos
que revelan los secretos de la naturaleza].
Esplugues de Llobregat: Encuentro, c1991. 192 p.
Primària i ESO. Proposa experiències per mesurar la
diversitat biològica, estudiar l’estructura i funcionament
dels éssers vius, construir terraris i vivers, etc.
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CARMEN, L. M. del.
La recerca al sòl.
Barcelona: Teide, 1984. 112 p. (Bivac; 4).
Primària i ESO. Propostes per investigar el medi.

CAÑAL, P.
Investigant els éssers vius de la ciutat. 2a ed.
Barcelona: Teide, 1987. 107 p. (Bivac; 7).
Primària i ESO. Orientacions per investigar la fauna urbana.

CORELLA, M. V., et al.
Material escolar para un vivero didáctico.
Valencia: el Ayuntamiento, [2005]. 2 vol.
Educació primària. Quadern de treball per a l’alumnat i
manual per al professorat per reconèixer els
ecosistemes de la devesa i la dinàmica de treball en un
viver de planta autòctona.

Edufores: el gran papel del bosque [Multimèdia].
Madrid: Aspapel, 2003. 1 guia didàctica, 1 joc de taula,
1 cd-rom, 1 vídeocasset: 15 min., 1 còmic. Tot el
material en una capsa.
Primària i ESO. Material que forma part del programa
integral multimèdia d’educació forestal ‘Edufores’.

Escuelas amigas de los bosques.
Madrid: Greenpeace, 2004. 2 vol.
Primària, ESO i batxillerat. Material format per dos
guies: Guía de recursos didácticos, que inclou un apartat
pel professorat i un per l’alumnat amb activitats, i Guía
entra en acción, que conté informació sobre la preservació
dels boscos. Es distribueix a tots els centres que formen
part del programa ‘Escuelas amigas de los Bosques’.

Fitxes d’identificació.
Barcelona: Consorci del Parc de Collserola, 1997-.
Per a tots els públics. Col·lecció de fitxes per identificar les
plantes i els ocells més freqüents del Parc de Collserola.

FRANQUESA, T. (dir.).
Ecoauditoria de la biodiversitat.
Barcelona: l’Ajuntament, 2003. 104 p.
ESO. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambiental dels
centres educatius. Aquest material forma part de l’obra
Guia per fer l’ecoauditoria del centre educatiu, que consta
de cinc volums (aigua, energia, mobilitat, materials i
residus i biodiversitat); una guia d’orientacions per al
professorat i un cd-rom amb els fulls de registre i altres
documents de treball.

FRANQUESA, T. (dir.).
Hàbitat: guia d’activitats per a l’educació ambiental.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut
d’Educació, 1999. 360 p.
Infants des de 4 anys, joves i adults. Guia pràctica amb
50 activitats de caire lúdic per a l’àmbit educatiu formal i
no formal. Conté nombroses activitats centrades o
relacionades amb la biodiversitat.

La biodiversidad: un mundo de vida.
Zaragoza: Gobierno de Aragón. Dep. de Medio Ambiente,
2001. 1 vol.
Segon cicle d’ESO. Unitat didàctica que inclou un
quadern per al professorat i 32 fitxes per a l’alumnat.
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Materiales de educación ambiental = Ingurugiro
hezkuntzarako materialak.
Vitoria: Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, 1996. 7 vol.
Educació infantil, primària i ESO. Col·lecció formada
per 17 unitats didàctiques estructurades en set
carpetes. En destaquem els volums dedicats als éssers
vius per a educació infantil, i els de biodiversitat per a
primària i ESO.

Projecte Adoptem la ciutat. 2a ed.
Barcelona: l’Ajuntament, 2004. 62 p.
Cicle mitjà i superior de primària. Consta de tres
apartats: una proposta didàctica, una anàlisi dels
principals problemes ambientals de la ciutat, i el més
pràctic, propostes d’activitats. Dos dels capítols estan
dedicats als animals i al verd de la ciutat.

RASPALL, A., et al.
Guia de natura del Parc de Collserola.
Barcelona: Consorci del Parc de Collserola, 2004. 238
p. + 1 cd-rom.
Joves i adults. Mostra de manera sistematitzada i
gràfica els coneixements actualitzats sobre els sistemes
naturals de la Serra. Va acompanyada de dos mapes i
un cd-rom.

RENOM, P.
Els prats submarins de Posidònia.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. de Medi
Ambient, 2004. 3 vol. + 1 cd-rom.
Primària, ESO i batxillerat. L’obra consta d’un conte i
dues guies pedagògiques (quadern del professorat i de
l’alumnat).

ROMÓN, C.
Guía del huerto escolar.
Madrid: Popular, 1997. 253 p.
Educació infantil i primària. Llibre per al professorat
que inclou pautes per a l’organització de l’hort com a
recurs educatiu, tècniques de cultiu i propostes
d’activitats.

Un mar de boscos: programa educatiu internacional
sobre els boscos mediterranis.
Madrid: WWF/Adena, 1996. 1 carpeta.
Secundària. Per als professors inclou una guia didàctica
i un dossier informatiu. Per als alumnes, quaderns
d’activitats i antologies amb una selecció de literatura,
imatges, pel·lícules, música, etc.

VANCLEAVE, J.
Ecología para niños y jóvenes: actividades
superdivertidas para el aprendizaje de la ciencia.
México: Limusa, c1998. 227 p.
Primària i ESO. 25 activitats pràctiques per introduir
conceptes d’ecologia i problemàtica ambiental.

…Vídeos, jocs i material
multimèdia
El Capità Enciam i la natura [Enregistrament vídeo].
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. de Medi
Ambient, DL 1996. 1 videocasset [VHS]: 33 min.
A partir de 6 anys.
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HARTZELL, J. (dir.).
La selva, una farmacia [Enregistrament vídeo].
[S.l.]: Central TV; Television Trust for the Environment,
1990. 1 videocasset [VHS]: 52 min.
A partir de secundària. Documental que explica la gran
quantitat de principis actius que s’obtenen de les
plantes amazòniques. També parla de la problemàtica
de la destrucció actual.

Imatges i sons de l’aigua [Enregistrament vídeo].
Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1994.
1 videocasset [VHS]: 24 min.
Educació infantil. En un dels quatre capítols tracta el
tema de l’aigua i els éssers vius, tant aquàtics com
d’altres que no ho són. Conté una guia didàctica.

Imatges i sons de la terra [Enregistrament vídeo].
Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1999.
1 videocasset [VHS]: 25 min.
Educació infantil. Un dels quatre capítols tracta la
relació dels animals i les plantes amb la terra. Conté
una guia didàctica.

Les papallones de Collserola, pas a pas: una guia
interactiva per al coneixement i estudi [cd-rom].
Barcelona: Consorci del Parc de Collserola, DL 2001. 1
cd-rom.
Per a tots els públics.

Ocells de Collserola: guia multimèdia de les espècies
més freqüents [cd-rom].
[Barcelona]: Alosa, 2001. 1 cd-rom.
Per a tots els públics. En destaquem la descripció i el
cant de les diferents espècies i un joc basat en dades
reals amb diferents nivells de dificultat.

Protegim el nostre planeta, I [Enregistrament vídeo].
Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1992.
1 videocasset [VHS]: 52 min.
Educació primària. Material que consta de quatre
capítols, el primer dels quals tracta sobre els parcs
urbans. Inclou una guia didàctica.

ROCA, M., et al.
Arbres de Catalunya [Joc]. 2a ed.
Dosrius: Escola de Natura del Corredor, 1991. 1 capsa
amb fitxes identificatives.
A partir d’11 anys. Joc de cartes per identificar els
arbres de Catalunya.

ROCHÉ, J. C., et al.
Guía sonora de los mamíferos de España y Europa [cd-rom].
Barcelona: Alosa, sonidos de la naturaleza, 2005. 2 cd-rom.
Per a tots els públics.

…Webs
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, una
recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat
del nostre país. Inclou l’inventari dels elements i
identificació de la seva distribució territorial.
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http://mediambient.gencat.net
Plana del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. Web molt complerta de la
qual en destaquem la secció sobre el patrimoni natural
de Catalunya. Inclou l’estratègia catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica.

www.bcn.es/parcsijardins
Lloc de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de
Barcelona. Informació sobre tots els parcs, jardins i
platges de la ciutat, gestió sostenible del verd urbà,
agenda d’activitats, etc.

www.depana.org
Web de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.
Hi trobareu informació sobre l’entitat, estudis,
projectes, campanyes d’educació ambiental, notícies
d’actualitat, etc.

www.grain.org/publications
A través d’aquesta web podem accedir a la revista
Biodiversidad: sustento y culturas. És una publicació
trimestral produïda conjuntament per GRAIN i REDES-
AT. Encara que sigui d’àmbit llatinoamericà, molts dels
seus articles són de caràcter general.

www.horturba.com
Proposta per cultivar hortalisses en balcons i terrats. Es
troba informació de com va néixer aquesta iniciativa, el
catàleg dels productes que es fan servir, notícies i
consells.

www.mma.es
Web del Ministerio de Medio Ambiente. En destaquem la
secció del Banco de Datos de la Biodiversidad i l’àrea de
Conservación de la Naturaleza.

www.parccollserola.net
Espai del Parc de Collserola. Permet conèixer el medi
natural del Parc i tots els elements del seu patrimoni
històric i arquitectònic. Ofereix informació sobre
activitats i un mapa general.

www.un.org/spanish/esa/progareas/sustdev.html
Apartat de la web de les Nacions Unides sobre el
desenvolupament sostenible, assentaments humans i
energia. En destaquem l’apartat Foro sobre los bosques,
la Cimera Mundial de Johannesburg i el seguiment de
les qüestions del Programa 21.

…Activitats i visites
B:SM Montjuïc
Inf. i inscripcions: tel. 93 289 28 30
A/e: parcmontjuïc@bsmsa.es
Per a tots els públics. Itinerari Racons desconeguts, ruta
molt completa que permet conèixer aspectes d’interès
naturalista i històric i gaudir de vistes panoràmiques.

El Far. Centre de Treballs del Mar
Inf. i inscripcions: tel. 93 221 74 57   fax. 93 221 54 56
A/e: elfar.pedu@diba.es
Infantil, primària, ESO i batxillerat. Del seu programa
educatiu en destaquem les activitats relacionades amb
el medi natural i amb l’activitat comercial marítima.
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Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Inf. i inscripcions: tel. 93 428 39 34
A/e: mfuertes@mail.bcn.es
Infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Activitats i visites a diversos parcs i jardins de la ciutat,
a les platges i a la granja de Can Cadena, especialment
interessant pel seu hort ecològic i els seus animals de
granja. Per afeccionats, tècnics i professionals s’organitzen
programes de formació en jardineria i paisatgisme.

Jardí Botànic de Barcelona
Inf. i inscripcions: tel. 93 426 49 35   fax. 93 424 50 53
A/e: amicsjbb@telefonica.net
Per a tots els públics. S’ofereix tot un ventall d’activitats
variades d’aproximació a la vegetació mediterrània i les seves
adaptacions, cultiu de plantes, itineraris interpretatius, etc.

L’Aquàrium de Barcelona
Inf. i inscripcions: tel. 93 221 74 74   fax. 93 221 28 52
A/e: reserva@aquariumbcn.com
Infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Ofereixen activitats per observar, descobrir i experimentar
el món marí, i sensibilitzar sobre la conservació del medi.

Museu de Ciències Naturals
Inf. i inscripcions:  tel. 93 319 69 50
A/e: activmuseuciencies@mail.bcn.es
Per a tots els públics. Disposen d’exposicions itinerants
i permanents. Ofereixen visites i tallers per identificar,
observar i conèixer característiques i comportaments
del món animal. Es poden dur a terme diversos
itineraris tallers, cursos, conferències, jornades, etc.

Parc de Collserola
S’ofereix una àmplia proposta educativa adreçada a
totes les etapes educatives (educació especial, infantil,
primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i Universitat)
i altres grups organitzats.
Les activitats es realitzen en tres centres:
- Centre d’Informació
Inf. i inscripcions: tel. 93 280 35 52   fax. 93 280 60 74
A/e: ci@parccollserola.net
Tot tipus de grups organitzats. Activitats pensades per
facilitar un primer contacte amb el Parc.
- Can Coll. Centre d’Educació Ambiental
Inf. i inscripcions: tel. 93 692 03 96
A/e: cancoll@parccollserola.net
Educació especial, infantil, primària i ESO. Activitats
per conèixer i aproximar-se al món rural, a la fauna, al
bosc, etc.
- Can Balasc. Centre d’Educació Ambiental
Inf. i inscripcions:  tel. 93 589 89 64
A/e: eacanbalasc@parccollserola.net
Batxillerat, cicles formatius i Universitat. Activitats per
investigar i aprofundir en la gestió del territori.

Parc Zoològic de Barcelona
Inf. i inscripcions: tel. 93 225 67 87   fax. 93 225 25 63
A/e: escolazoo@bsmsa.es
Per a tots els públics. Per al col·lectiu escolar, des de
pre-escolar fins a batxillerat, s’ofereixen tota una sèrie
de tallers i visites comentades. També hi ha activitats
extra-escolars durant els caps de setmana i períodes de
vacances. Per al públic adult s’ofereixen cursos
divulgatius i de formació de personal, així com sortides
i excursions al camp.

11

…Exemples de com posar-s’hi
Agenda 21 Escolar
Web: www.bcn.es/agenda21
Iniciativa desenvolupada en el marc de l’Agenda 21 de
Barcelona i del Projecte Educatiu de Ciutat. Durant el
curs 2005-2006 participen en el programa 170 escoles.
La Guia per fer l'Agenda 21 Escolar  explica en què
consisteix el projecte i dóna orientacions per al seu
desenvolupament. Al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible es poden consultar les memòries dels
centres que han dut a terme projectes sobre la
biodiversitat.

Horts urbans per a persones jubilades
Cessió temporal de parcel·les, integrades a la ciutat,
per un període de 5 anys a persones jubilades majors
de 65 anys. Aquesta iniciativa està gestionada per
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
Informació a les OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i a
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Pantà de Vallvidrera
Projecte de recuperació de l’antic pantà de Vallvidrera,
construït l’any 1864. Amb la restauració de la presa i la
rehabilitació i millora dels seus voltants, es vol
recuperar aquest espai del Parc de Collserola i afavorir
la recuperació d’espècies autòctones.

Tel. 93 488 29 79
A/e: scea@pangea.org

Web: www.pangea.org/scea

Centre de Recursos
Barcelona Sostenible

Carrer Nil Fabra, 20 baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 237 47 43
Fax. 93 237 08 94

A/e: recursos@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/agenda21/crbs

Horari:

De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h - 16.30 a 20 h
Dissabtes d’11 h a 13.30 h


