
 

Amb el suport de:  

 

 

Metodologia / protocol pel seguiment i manteniment dels hotels d’insectes 

El seguiment de l’hotel d’insectes es farà dos cops l’any, a la tardor (octubre) i a la primavera (entre abril 
i juny). A l’hivern els insectes no s’han de molestar. 

Els hotels d’insectes més fàcils d’estudiar són els de calaixos.  

Per fer l’estudi dels insectes de l’hotel de calaixos cal fer els següents passos: 

 Primer mirarem l’hotel des de lluny, per apuntar tots els insectes voladors que veiem al voltant 
 Posarem un tros de paper blanc gros a terra.  
 Traurem un calaix, aixecant-lo, sense arrossegar-lo per evitar aixafar cap insecte i mentre es treu, 

observarem i anotarem els insectes que surtin entre els calaixos.  
 Abocarem suaument el contingut del calaix a sobre el paper i l’escamparem sacsejant el paper, 

observarem els insectes que hi ha entremig i que veiem i els anotarem. En cap moment s’han 
de tocar els insectes ni remenar el material amb les mans.  

 Tornarem el material i els insectes al calaix utilitzant el paper en forma de pala.  
 Tornarem el calaix al seu lloc en compte. 
 Repetirem la mateixa operació per tots els calaixos. 

Per fer l’estudi dels insectes de l’hotel en forma de caseta cal fer els següents passos: 

 Podem mirar els insectes que veiem des de fora a cada apartat 
 En una safata, i amb molt de compte, es pot treure material de cada apartat en una safata blanca 

de plàstic o sobre un paper i mirar els insectes que hi ha, també observar els que es s’escapen 
quan agafem el material.  

 Tornar a posar el material i els insectes a l’hotel.  

Registrarem les dades: número i nom dels insectes a cada calaix, material de cada calaix, etc...  Hi ha un 
exemple de taula de seguiment però també es pot fer en una llibreta. Es poden utilitzar les fitxes 
d’insectes que ADEFFA té a la web o una guia.  

REPOSTAR MATERIAL DE L’HOTEL D’INSECTES I EXAMINAR SI ESTÀ EN BON ESTAT. 

Quan feu l’estudi podeu aprofitar per reomplir el material dels calaixos, podeu retirar el material que 
està en mal estat (florit o fet malbé) i poseu a sobre material nou, sense aixafar, ni tocar el material que 
hi ha.  

També es pot mirar si tots els calaixos i l’estructura de l’hotel està bé i sinó reparar-ho.  

Un cop tingueu totes les dades us agrairem que les apunteu al apartat de les dades de la vostra escola, 
a la web d’ADEFFA https://adeffa.cat a l’apartat de Tancant el Cercle (intranet Tancant el Cercle). Us fem 
arribar una guia per entrar les dades.   

Aprofiteu quan entreu les dades de l’estudi de l’hotel per entrar també les dades dels insectes que heu 
portat a l’hotel, si en trobeu al pati. Recordeu que a l’hotel no hem de portar tots els insectes que trobem, 
només els que no volen, no viuen sota terra i que hi ha risc de xafar-los. També podeu registrar el 
material que heu afegit.  

 

Moltes gràcies per participar! 

ADEFFA 

  



 

Amb el suport de:  

 

 

 
reposició de material als calaixos de l’hotel d’insectes 

 
observació dels insectes que hi ha entre el material dels calaixos 
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Taula de registre de seguiment d’hotel d’insectes 
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* IMPRIMIU DOS COPS PER DAVANT I DARRERA, SI ÉS NECESSARI 


