
Amb el suport de Organitza 



PASSA A L’ACCIÓ 

Amb les entitats ambientals! 
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 Què és? 

Durant la Setmana de la Natura tindran lloc arreu de Catalunya moltes 
activitats per conèixer les entitats ambientals i les maneres com passar a 
l’acció per frenar la crisi ecològica que viu actualment la societat. 
 
Al voltant del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, diferents 
associacions, fundacions, ajuntaments, administracions, escoles o empreses 
organitzen en total més de 400 activitats o accions de voluntariat arreu de 
Catalunya per la conservació de la natura. 

 

Qui l’organitza? 

La Xarxa per a la Conservació de la Natura és 
una xarxa que aglutina 160 organitzacions 
dedicades a conservar la natura arreu de 
Catalunya, a través de la custòdia del territori i 
el voluntariat ambiental. 
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Què es va fer al 2019? 
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400 activitats organitzades 
Voluntariats, visites guiades, exposicions, tallers, 
conferències, concursos.... 

230 organitzadors 
Associacions, fundacions, ajuntaments, administracions, 
escoles, biblioteques, museus, universitats o empreses 

30.000 persones participants 

Personalitats reconegudes 
Persones famoses que difonen la Setmana Natura: Ada 
Parellada, Albert Bosch, Andrea Motis, Eduard Costa, 
Txarango, Roba Estesa 



Braçalets 
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La participació de la societat a la Setmana Natura va augmentant any rere any. Com a símbol, s’entrega a 
cada participant en una activitat un braçalet amb la frase #setmananatura. Aquests són elaborats amb la 
col·laboració de l’entitat social MaresMon.   

 

Dona a conèixer el teu compromís amb el medi ambient amb el braçalet de la #setmananatura ! 

#setmananatura 

http://www.maresmon.org/


Biodiversitat 

Pel Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, el tema 
principal serà la BIODIVERSITAT. 
 
L’actual ritme de pèrdua de biodiversitat  al planeta 
posa en risc la provisió per la nostra societat dels 
serveis que aporten els ecosistemes.  
 
Serveis com la pol·linització, la fixació de carboni, 
l'esmorteïment d’inundacions o la purificació d’aigua. 
 
El càlcul per Catalunya del Living Planet Index (LPI), 
evidencia que el 75% de la fauna i flora estan en risc. 
 
Hi ha una llarga llista d’espècies animals i vegetals que 
no tenen garantida la supervivència a Catalunya. 
 

Cal una acció ràpida i ferma! 
 
Les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan 
produint en els boscos madurs, hàbitats agraris, aigua 
dolça i litorals, com a conseqüència directa de l’activitat 
humana. 

Durant la Setmana Natura, PASSA A L’ACCIÓ per la biodiversitat, amb les entitats ambientals! 

1 milió d’espècies  
al món està en perill 
d’extinció 

Les accions humanes han 
alterat severament: 

75% medi terrestre 
40% medi marí 

75% d’espècies 
de flora i fauna, presenten 
un estat de conservació 
desfavorable 

A CATALUNYA 

58% dels hàbitats 
d’interès comunitari tenen 
un estat de conservació 
desfavorable 

Per què cal passar a l’acció? 
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AL MÓN 



Com hi pot participar el teu centre escolar? 

Des dels centres educatius podeu fer molt per la conservació de la 
natura i la preservació del medi ambient.  

La participació i implicació d’infants i joves és essencial per garantir 
els canvis que hi hauran d’haver en un futur pròxim. 

Participeu a la Setmana de la Natura organitzant una activitat per 
donar a conèixer què feu o podeu fer vosaltres per evitar la pèrdua 
de biodiversitat! 

Organitza una activitat i introdueix-la a www.setmananatura.cat 

Penseu entre tot l’alumnat i professorat sobre la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, les  seves causes i 
com us podeu implicar per evitar-la.  

Identifiqueu les entitats ambientals que actuen a prop de la vostra zona i contacteu per conèixer els seus 
projectes i  com hi podeu participar.  

Podeu organitzar una activitat amb l’entitat, o si no en trobeu, organitzar-ne una vosaltres mateixos.  

Escolliu un tipus d’activitat (xerrada, exposició, taller, sortida guiada, voluntariat, etc.) 

Decidiu el lloc de l’activitat, el dia, l’hora i el públic a qui va dirigit. Pot ser una acció tancada per la classe 
o oberta a pares i mares, o a la ciutadania en general. Recorda que ha de ser entre el 24/05 i el 5/06. 

Introduïu la informació de l’activitat a la web setmananatura.cat. Penseu en publicar-la el més aviat 
possible (el formulari estarà disponible a partir de finals de febrer 2020). 

En unes setmanes rebreu els braçalets #setmananatura per repartir entre els participants! 
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Participa i entra en el sorteig 
d’un taller de natura 
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Si ens fas arribar imatges de les activitats que heu organitzat des del vostre centre escolar, podreu 
guanyar un taller de natura gratuït de la mà d’una entitat ambiental.  
 
Com participar al sorteig? 

1. Organitza una activitat per la Setmana de la Natura (del 24 de maig al 5 de juny). 

2. Penja-la a la web a través del formulari, a partir de finals de febrer. (setmananatura.cat) 

3. El dia de l’activitat, fes una foto on es pugui veure l’activitat i/o els braçalets de la setmana. 

4. Penja la foto a les xarxes socials (twitter o instagram) amb el hashtag #setmananatura. 

5. Si no teniu xarxes socials, envia’ns les imatges a info@setmananatura.cat 

6. Un cop acabada la Setmana Natura, sortejarem un taller de natura entre tots els centres 
educatius participants! 

 

L’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar va 
resultar guanyador del sorteig a l’edició 2019 de la 
Setmana de la Natura. 
Tota la classe va gaudir d’un taller de descoberta de 
l’ecosistema marí a Blanes amb l’entitat Xatrac. 

#setmananatura 

mailto:info@setmananatura.cat
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https://www.xatrac.org/


Exemples d’activitats 
d’altres anys 
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Reflexionem junts pel planeta 

Organitzador: Escola Arrels, Solsona. 

Dia, hora i lloc: Dimecres 5 de juny de 12h a 17h.  

Activitat per apropar el concepte de canvi climàtic a la 
comunitat educativa i motivar a la reflexió i actuació. Es 
llegeix un conte, es veu un vídeo i una reflexió posterior. 

+info 

La pèrdua de biodiversitat 

Organitzador: Escola Carrassumada, Torres de Segre 

Dia, hora i lloc: Dimecres 5 de juny de 9.30h a 16.30h 

4 activitats al cicle de primària sobre temàtiques de 
destrucció d’hàbitat de la fauna, canvi climàtic, 

generació il·limitada de residus i espècies invasores que 
porten a la pèrdua de biodiversitat.  

+info 

https://setmananatura.cat/2019/activitat/reflexionem-junts-pel-planeta-moviment-pel-clima-2/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/reflexionem-junts-pel-planeta-moviment-pel-clima-2/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/la-perdua-de-biodiversitat/
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Exemples d’activitats 
d’altres anys 
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Tancant el cercle 

Organitzador: Associació ADEFFA i col·legi de Manlleu. 

Dia, hora i lloc: Dilluns 3 de juny de 9h a 12h.  

Col·laboració entre l’entitat ambiental ADEFFA i una 
classe de 4t de primària de Manlleu. Elaboració de 
caixes niu i visita guiada pel centre de conservació de 
fauna autòctona. 

+info 

Condicionament del Mas de Matarredona  

Organitzador: Institut Els Alfacs, St Carles de la Ràpita 

Dia, hora i lloc: Dimarts 4 de juny de 8h a 12.30h 

Un grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO van fer una recollida 
de residus del mas de Matarredona.  

+info 

https://setmananatura.cat/2019/activitat/tancant-el-cercle/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/tancant-el-cercle/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/condicionament-del-mas-de-matarredona-i-neteja-de-la-sendera-dacces/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/condicionament-del-mas-de-matarredona-i-neteja-de-la-sendera-dacces/


Una mica d’inspiració... 
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Organitza una activitat a l’escola 
Un taller de treballs manuals amb materials reciclats, una excursió per un entorn natural proper, una xerrada 
sobre fauna o flora, un passi d’una pel·lícula o documental sobre el canvi climàtic... són només algunes idees 
d’activitats que podeu organitzar des de la vostra escola. 
Per exemple, l’alumnat de 4t de Primària de l’Escola Pia de Caldes de Montbui va organitzar al 2018 un itinerari 
de natura per aprendre el funcionament del geocatching. 

Organitza una activitat amb una entitat ambiental 
Segur que al vostre municipi hi ha alguna entitat ambiental sense ànim de lucre que treballa per la conservació de 
la natura. Contacteu-hi i sumeu esforços per organitzar una activitat divulgativa pels infants o joves. I si no trobeu 
cap entitat, nosaltres us ajudem! 

Cerca la col·laboració de les famílies 
Les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA’s) també poden organitzar alguna activitat, de manera que totes les 
famílies s’impliquin conjuntament per la conservació de la natura. 

Per exemple, l’escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt va organitzar un cens de nius d’oreneta de cua 
blanca al poble pels infants i les seves famílies. 

Per més informació: info@setmananatura.cat 
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Contacta’ns 

Paula Puy 
 
info@setmananatura.cat 

938 86 61 35 // 687 74 92 68 

Hotel d’Entitats de Gràcia 
Xarxa per a la Conservació de la Natura 
C/ Providència 42, 3.1 
08024 Barcelona 

@SetmanaNatura 
 

@SetmanaNatura 
 

Facebook.com/SetmanaNatura 
 

687 74 92 68 
 
 

Consulta tota la informació a:           www.setmananatura.cat 
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https://twitter.com/SetmanaNatura
https://www.instagram.com/setmananatura/
https://www.instagram.com/setmananatura/
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://twitter.com/SetmanaNatura
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://www.instagram.com/setmananatura/
http://www.setmananatura.cat/

