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Apadrinament d'un espai natural: L'era d'en Sellés 

Dades generals: 

Col·legi Pare Coll- FEDAC Vic 

Osona 

Susana Verdaguer Musach 

sverdaguer@fedac.cat 

Dades de l’experiència: 

Els alumnes de la nostra escola de 4t d'ESO, durant aquest curs, han portat a terme un 

projecte d'apadrinament d'un espai natural de la nostra ciutat. Aquest espai és l'Era d'en Sellés 

i està situat molt a prop de la nostra escola. 

En aquest projecte interdisciplinar han intervingut les àrees de biologia, tecnologia, llengua 

catalana, llatí, matemàtiques i música. 

En l'apadrinament d'aquest espai hem treballat la identificació i etiquetatge dels arbres del 

parc, el disseny gràfic de les diferents fites, el buidatge estadístic d'enquestes a peu de carrer, 

l'estudi etimològic de les espècies vegetals, l'elaboració i posterior recitació d'haikus amb 

acompanyament musical, i el treball geomètric de les figures que es troben a la zona infantil. 

Amb el treball d'aquestes disciplines han transformat, conservat i estimat aquest parc natural 

de la nostra ciutat aprenent, d'aquesta manera, a fer-se'l seu d'una manera molt especial. 

El passat 5 de juny vam celebrar la inauguració d'aquest projecte amb la presència de la nostra 

tinent d'alcalde en funcions, Sra. Anna Erra, el nostre president de l'AMPA, Sr. Xavier Cervera, 

el president de l'associació de veïns del barri, Sr. Matas, professors, alumnes... on vam poder 

escoltar les paraules de tots ells aplaudint tot el treball fet.  

Redacció: Susana Verdaguer, juliol 2015 

 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Etiquetar els arbres 

- Dissenyar gràfics 

- Fer un buidatge estadístic d'una enquesta 

- L'etimologia de les espècies vegetals 

- Redactar i recitar un haiku 

- Dibuix geomètric 

- Vetllar un espai de la nostra ciutat 
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- Cuidar i estimar els espais naturals del nostre entorn 

Descripció del servei:  

- Apadrinament d'un espai natural de la nostra ciutat 

Àmbits de servei: Medi ambient 

Matèries implicades: biologia, tecnologia, llengua catalana, llatí, matemàtiques i música. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: setembre 2014 

Data de finalització del projecte: juny 2015 

Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Vic 

Dades de contacte: 

Adreça: Carrer Pare Coll, 15 

Població: Vic 

Comarca: Osona 

Telèfon: 938 893 351 

Correu electrònic: a8030960@xtec.cat 

Web: http://www.fedac.cat/vic 

 


