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Actuacions que es duran a terme en l’activitat de construcció de capses niu, durada i trimestre recomanat 

Actuacions que es duran a terme en l’activitat de construcció de capses niu, 
durada i trimestre recomanat 

ACTUACIÓ DURADA 
TRIMESTRE 

RECOMANAT 
A QUI VA DIRIGIT 

Presentació projecte a l’equip docent, sensibilització i 
planificació. ADEFFA vindrà al centre per organitzar totes 
les parts del projecte amb el professorat, o es farà reunió 
telemàtica i per telèfon (donada la situació Covid actual). 
Actuació conjunta per les capses niu i hotel d’insectes 

1h Primer Professorat 

Xerrada als alumnes per explicar projecte. Les capses niu: 
per què, què, com, on i quan ho farem. Ens vols ajudar? 
ADEFFA fa la xerrada 

30 mi 1 h, 
depèn del 

nivell 
Primer alumnes 

Reciclem les fustes per construir refugis de fauna. S’han 
d’aconseguir les fustes per fer les capses niu, ADEFFA 
s’encarrega, però es demanarà ajut a l’AMPA, si poden, a 
empreses, deixalleria de l’Ajuntament, particulars, etc… 
Actuació conjunta per les capses niu i hotel d’insectes 

1 – 2 tardes 
Primer 

trimestre 
AMPA / 

CONSERGES 

Marquem les fustes a partir de les instruccions que 
facilitarà ADEFFA per correu electrònic. Es farà en horari 
escolar. Ho faran els mestres i alumnes. 

1 – 2 h 
Primer 

trimestre 
Alumnes / 
professors 

ADEFFA tallarà les fustes per fer les capses, també ho 
poden fer els conserges de les escoles o l’AMPA 

1 tarda 
Primer 

trimestre 
ADEFFA 

Construcció de les diferents capses niu. 
ADEFFA vindrà a l’escola per ajudar a construir les capses 
niu 

1,5 h per 
grup 

Primer – segon 
trimestre 

Alumnes / 
professors 

Pengem les capses niu per l’entorn, llocs adients per 
combatre plagues de forma natural. Les capses es 
geolocalitzen i situen sobre mapa. Guiat per ADEFFA. 

2 h / un matí, 
depenent lloc 

Primer – segon 
trimestre 

Alumnes / 
professors 

Seguiment i neteja de les capses niu. 
El seguiment es fa a la primavera amb binocles o a simple 
vista, el poden fer els alumnes i professors sols. La neteja 
es farà a l’hivern, que ja no hi ha ocells a les capses i es 
podran baixar i mirar que hi ha passat, ADEFFA ajudarà a 
la neteja, el primer cop / any. Es registraran les dades a 
l’aparta de la web d’ADEFFA que hi ha per cada escola. 

Un matí o 
una tarda 

Segon i tercer 
trimestre 

Alumnes / 
professors 

Ideal: grups de 10 
– 15 alumnes. 

Com ha anat el projecte? Valoració per part de l’alumne i 
del professorat. ADEFFA passarà una valoració molt 
senzilla es pot fer coincidir amb l’acte de reconeixement. 
Comuna per a les dues activitats 

30 min – 1 h 
Tercer 

trimestre 
Alumnes / 
professorat 

Acte de reconeixement. S’entregarà un petit diploma i un 
braçalet de reconeixement de col·laboració amb el 
projecte i ells podran explicar el que han fet,. ADEFFA 
s’encarrega de l’acte i es farà a l’escola. Comuna per a les 
dues activitats. 

1 h 
Tercer 

trimestre 
Alumnes / 
professorat 

 


