Amb el suport de:

Actuacions que es duran a terme en l’activitat de construcció d’hotels
d’insectes, durada i trimestre recomanat
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

Els hotels d’insectes: Per què? Quin tipus d’hotel farem?
Com, on i quan ho farem? Ens vols ajudar?
S’encarregarà als alumnes que han de recollir i guardar
material per omplir l’hotel (fullaraca, troncs, escorça,
pinyes, palla, herba seca, pedretes) i tenir-ho a punt per
quan s’hagi d’omplir.
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 palets i fustes per construir els hotels.
ADEFFA s’encarrega però es demanarà ajut a l’AMPA, si
poden, a empreses, particulars, etc…

1 – 2 tardes,
depèn de la
quantitat

Primer

ADEFFA / AMPA /
EMPRESES

ACTUACIÓ

Construcció de l’estructura de l’hotel d’insectes al pati /
hort. Es fa amb trepans i serres. Hi ha dos tipus d’hotels,
els hotels de palets apilats amb calaixos, i l’hotel en
forma de casa.
ADEFFA guiarà en tot moment l’activitat i construirà els
calaixos, si no es poden construir a l’escola.

1 h per grup

Segon – Tercer
Alumnes en grups
(abans de la
de 5 – 10 alumnes
primavera)

Omplim l’hotel amb el material que han portat els nens i
nenes. Parlem de les normes, deduïm quins insectes es
porten a l’hotel i com, construir la paperina d’insectes
amb material reciclat per portar els insectes a l’hotel.
Explicació del funcionament i seguiment de l’hotel
d’insectes al pati. Fitxes associades i registre a la web.
ADEFFA guiarà en tot moment l’activitat

1 h per grup

Segon – Tercer
(abans de la
primavera)

Alumnes /
professors
Grups adaptats

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, si es vol, es
pot fer coincidir amb la setmana de la natura o algun acta
al final de curs. . ADEFFA s’encarrega de l’acte i es farà a
l’escola. Comuna per a les dues activitats

1h

Tercer
trimestre

Alumnes /
professorat
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