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HOTEL D’INSECTES
Aquest és un exemple de les normes que han posat alguns alumnes, les normes les han de
posar ells, depenent de l’entorn. A la segona pàgina hi ha el procediment (el que han de
fer quan troben un insecte, s’hauria de modificar segons les característiques de cada
centre)

NORMES
1. NO MOLESTAR ELS INSECTES: DEIXAR-LOS
TRANQUILS , SENSE TOCAR-LOS.
2. NO ENFILAR-NOS NI REMENAR.
3. VIGILAR DE QUE NO HI VAGI LA PILOTA, SI
CAL POSAR UNA PROTECCIÓ.
4. NO DESMUNTAR NI TREURE MATERIAL DE
DINS.
5. EVITAR CRIDAR PROP DE L’HOTEL, PER NO
ESPANTAR-LOS.
6. NO TIRAR-HI RESTES DE MENJAR NI
PEDRETES...

Amb el suport de:
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COM ACTUAR SI TROBEM UN INSECTE O ALTRES ARTRÒPODES (TIPUS
INSECTES) AL PATI
No molestarem ni perseguirem cap insecte volador, ni papallones, ni
mosques ni vespes, .... Tampoc a les sargantanes ni altres rèptils. Tampoc
molestarem als insectes que ja estiguin sota terra o sorra, com formigues i
cucs de terra.
Si que portarem a l’hotel d’insectes, insectes que puguin ser “xafats”, com
escarabats, saltamartins, marietes, aranyes, etc....
COM HO FAREM
Utilitzarem la paperina per agafar l’insecte, hem de saber on és la paperina
i si és difícil agafar la paperina ho farem amb molta cura amb una pala del
pati o fent-lo pujar a la mà però sense agafar-lo amb els dits.
Observarem a l’insecte sense fer-li mal, el classificarem, si podem, i el
portarem a l’hotel d’insectes. Per classificar-lo podem utilitzar la fitxa del
costat de l’hotel.
Podem fer un registre per anotar els insectes que s’han capturat
Si no podem fer-ho sols, demanarem ajuda a un company o a una mestra.
MANTENIMENT DE L’HOTEL D’INSECTES
Un cop l’any, observarem els insectes de l’hotel, a simple vista, amb
lupes,..., retirant els calaixos, mirant entre el material i apuntarem els insectes
i altres petits animals, us agrairíem que entréssiu a la web d’ADEFFA
(www.adeffa.cat) i entrar les dades a l’apartat destinat a l’escola. També podeu
registrar els animals que heu anat portant al llarg del curs. Millor fer-ho a la
primavera i estiu, que estan més actius i no a l’hivern, perquè estan hivernant.
Ens podem fixar si hi ha material que atrau insectes diferents o que n’atrau
més, en general.
Si el material de l’hotel s’ha fet malbé, quan revisem si hi ha insectes,
també es pot canviar el material.
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