
Com funciona el mètode científic, com ho aplico a l’aula? 

Com podem traslladar la recerca als centres educatius?

Podem arribar a fer ciència útil i real des de l’Institut?

Què és la ciència ciutadana i com podem treure-li suc com a eina educativa?

La Xarxa d’Escoles Verdes i el CREAF us oferim una proposta de formació i acompanyament

per introduir la natura a l’aula mitjançant la ciència ciutadana (CC).

Comencem amb una formació que pretén respondre un grapat de preguntes i que vol

engrescar-vos a iniciar un projecte de CC al centre educatiu comptant amb l’assessorament i

el guiatge del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals).

Aquesta formació és, per tant, una primera parada que ha de permetre als instituts

incorporar aquests projectes en el seu dia a dia. Ara, es tracta de fer-se les primeres

preguntes, escollir i fer germinar una idea que, amb l’assessorament del CREAF, s’acabarà

materialitzant en un projecte de CC al centre.

LA NATURA A L’AULA A 
TRAVÉS DE LA CIÈNCIA 

CIUTADANA
Primera formació

Preguntar-me i preguntar
Formació en línia a través de Zoom 

El 4 i 13 d’octubre de 17:30 a 19 h

Curs adreçat a docents d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius



• Una pinzellada a l voltant de la recerca: què és, qui la fa, quins
processos inclou, quines competències implica

– De la realitat de la recerca a l’aula

• Introducció a la Ciència Ciutadana

– Què és la ciència ciutadana

– La història de la ciència ciutadana al món

– Ciència Ciutadana i Natura

> L’estudi de la natura a través de la ciència ciutadana

> L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat – un exemple de

ciència participativa

> Agents de canvi actiu

> Què podem fer?

> I si tenim poca natura a l’entorn?

> Com ho podem fer?

• Binomi Ciència Ciutadana i Educació

– La recerca a l’aula – l’aprenentatge, la curiositat, el compromís i la sorpresa

– Les oportunitats que ofereix la ciència ciutadana a l’aula: aprenentatge

experiencial, competencial i continguts

– L’encaix de la ciència ciutadana en l’educació formal

– Els beneficis, les dificultats i les necessitats

• Coneixem exemples pràctics:

– Participa en un projecte! RitmeNatura

– Crea el teu projecte! VirsaNat

– El Treball de Recerca, una oportunitat real per a investigar!

• La ciència ciutadana de la mà d’un centre de recerca. Presentació d’un
model d’acompanyament als centres educatius

– Promoure la participació i enamorar els participants

– La curiositat i els coneixements, el ventall de possibil itats

– El camí a recórrer plegats, objectius del model d’acompanyament,

estructura i com s’adapta a cada centre i curs

• Presentació de la tasca i resolució de dubtes.

QUÈ ES TREBALLARÀ:


