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Dades de l’experiència: 

"El projecte de "Caixes Niu a Sant Vicenç dels Horts" està emmarcat dins de la Unitat 

d'Escolarització Compartida del Col·lectiu de Cultura Popular de Sant Vicenç dels Horts, per tal 

que els alumnes que cursen l'ESO al nostre centre participin en el projecte de la construcció 

d'una caixa niu que posteriorment ha estat col·locada al municipi de Sant Vicenç dels Horts". 

La UEC de Sant Vicenç dels Horts forma part del Col·lectiu de Cultura Popular que és una 

associació sense ànim de lucre que va néixer el 1982. El Col·lectiu de Cultura Popular vol ser 

una comunitat educativa que opta per un compromís específic d'educació i acompanyament 

personal, social i laboral dels adolescents, joves i adults de Sant Vicenç dels Horts, 

especialment dels grups socials menys afavorits. 

Dins de la UEC ens vam plantejar el projecte d'aprenentatge servei de construcció de Caixes 

niu com una part de les actuacions concretes que realitzem amb els nois i noies en el nostre 

treball diari.  

El projecte es va plantejar com un projecte transversal en el que els alumnes hi han participat 

en tot moment i en el que s'han posat en interrelació diferents matèries que ells realitzen. 

D'aquesta manera la construcció de caixes niu per ocells a la UEC és una activitat que s'ha 

portat a terme en els tallers de disseny i dibuix tècnic, fusteria, marqueteria i pirogravat, per 

tal de construir la caixa niu pròpiament i tanmateix s'ha treballat a les classes d'informàtica, 



 
 

ciències i matemàtiques, amb la finalitat de conèixer i tenir més informació de l'entorn natural 

més proper i dels ocells de la zona. 

Tanmateix, valorant la importància de que aquesta activitat pogués tenir un impacte en la 

realitat propera ens vam coordinar amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per poder 

instal·lar les caixes niu on ells consideressin oportú. D'aquesta manera al finalitzar el projecte 

les caixes niu es van instal·lar al parc de la Plaça vila Vella de Sant Vicenç dels Horts, amb la 

col·laboració de la Unitat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 

brigada municipal per tal de facilitar que els ocells de la zona puguin utilitzar-les per fer els 

seus nius. 

La valoració de l'experiència ha estat positiva en tant que els alumnes han portat a terme un 

projecte destinat a la comunitat i a la conservació del medi ambient. Han valorat la seva feina i 

s'han responsabilitzat de portar a terme el projecte en el termini establert. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixement i valoració del medi ambient i l'entorn proper. 

- Capacitat de treballar pel bé dels altres i del món. 

- Treball en grup. 

- Coneixement de les entitats amb les quals col·laborem i altres entitats o centres que 

promouen activitats relacionades amb el medi ambient (Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts, aprenentatge servei i ECOIMA). 

- Coneixement de diferents espècies d'ocells existents en aquest context. 

- Disseny de la caixa niu. 

- Elaboració de la caixa niu ( ús de materials concrets, allar la fusta tractar-la, fer el 

muntatge, pintar-la, pirogravar-la, etc.). 

- Instal·lació de les caixes niu amb la brigada municipal. 

Descripció del servei:  

- Preservar i protegir el medi ambient i l'entorn natural de Sant Vicenç dels Horts. 

- Facilitar als ocells de la zona un espai on poder construir els seus nius. 

- Donar a conèixer a la població de Sant Vicenç dels Horts les necessitats de tals ocells i 

el servei que es dóna a la comunitat. 

Àmbits de servei: Medi ambient 



 
 

Matèries implicades: Assemblea, disseny i dibuix tècnic, matemàtiques, taller de fusteria i 

taller de soldadura 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Gener 2012 

Data de finalització del projecte: Maig 2012 

Entitats que participen a l'experiència: UEC (Col·lectiu de Cultura Popular), Ajuntament de 

Sant Vicenç dels Horts (Medi Ambient i Educació), ECOIMA. 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Linares, 2 

Població: Sant Vicenç dels Horts 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 93 656 18 06 

Correu electrònic: uec@ccp.cat 

Web: http://www.ccp.cat 

 


