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Setmana de l’Ensenyament 
Terrassa, maig del 2014 

APADRINEM L’ANELLA VERDA  

Continuïtat del projecte 

Programa d’activitats  

Algunes activitats ja realitzades: 
 
Octubre 2013 
La comissió organitzadora inicia les seves trobades periòdiques amb l’objectiu que els 
centres educatius que ho desitgin donin continuïtat a l’apadrinament de l’Anella Verda amb 
activitats d’Aprenentatge Servei, afegint-se així al projecte mediambiental d’un bon nombre 
d’entitats ciutadanes i del govern de la ciutat, completant la feina del curs passat. 
Octubre / Novembre 2013 
Conferència inaugural d’un curset sobre l’Anella Verda de Terrassa, a càrrec del geògraf 
Josep Germain, amb el títol Medi Natural i Paisatge. Diverses sessions amb aportacions 
d’Antoni Poch sobre el conceptes bàsics d’ApS.  Col·laboració del CRP. 
Desembre / Gener 2013 
Participació  a  les  sessions  de  treball de la Taula d’Entitats per l’Anella Verda , coordinada  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pels tècnics del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. 
Febrer 2014 
Trobada d’una colla de centres educatius per conèixer els respectius projectes 
d’apadrinament de l’Anella Verda que es troben en diferents fases de realització, així com 
les possibles demandes d’assessorament. 
Març 2014  
Conferència a càrrec de Mariona Espinet, doctora en Didàctica de les Ciències Naturals amb 
el títol Activitats d’Educació Ambiental per a l’Etapa d’Educació Infantil. 
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Propostes noves  

 
Dilluns, dia 12 de maig 
A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Ateneu Terrassenc 
Passeig del Vapor Nou, 39, passatge B 
Conferència inaugural 

La biodiversitat urbana i periurbana. 
Orientacions per a la seva defensa i restauració. 

Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en  
ciències ambientals. 
 
Parlament de Manel Pérez, regidor d’Educació. 
  

Dimecres, dia 14 de maig 
A 2/4 de 6 de la tarda.  
Local de l’Associació de Mestres  Alexandre Galí, carrer Sant Isidre, 29 
Taller didàctic 

Posa un coleòpter a la teva vida! 
Observació, recol·lecció, conservació, cicle vital ... dels escarabats. 
Instrumental. Pràctiques amb lupes binoculars. 

Eduard Vives, entomòleg. 
 
Dijous, dia 15 de maig 
A 2/4 de 6 de la tarda. 
Crta. Sabadell-Matadepera, Km.6 
Recursos didàctics  
Visita a dues instal·lacions agrícoles  
de l’Anella Verda 

Ca n’Arnella  i  Els horts de l’Heura 
Acompanyats per Quico Brugueras i Sònia Salas. 
 
Divendres, dia 16 de maig  
Des de les 10 a les 12 del matí. 
Àrea de lleure Mn.Homs. Crta. Castellar 
Acte de cloenda  Festa Matinal  
(Per als centres educatius inscrits al projecte d’apadrinament.) 

Benvinguda, xocolatada, animació musical amb Roger Canals. 
Mostra de projectes ambientals d’aprenentatge servei. 
Jocs naturalistes. Reconeixements. Col·laboració de l’Escola d’Hostaleria. 
 
Parlament d’Eva Herrero, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
Més informació:  amgali@pangea.org 
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Per una educació activa, crítica i transformadora. 

La natura no és un lloc on anar de visita. És casa nostra. 

Cal confirmar l’assistència 

Cal confirmar l’assistència 


