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Sensibilització i educació ambiental Cos d’Agents Rurals 
 
Sr/a Director/a, 
 
El cos d'Agents Rurals, des de fa anys, duu a terme actuacions puntuals de divulgació 
a escoles d'arreu de Catalunya. Aquestes xerrades divulgatives tracten diverses 
temàtiques sobre el medi natural, la fauna, la flora, la prevenció d'incendis forestals, 
etc. 
 
En aquest sentit i amb l'objectiu de facilitar a les escoles l'accés a recursos educatius, 
en el curs 2016-2017 es va iniciar una activitat divulgativa que consistia en unes 
xerrades als centres d'educació secundària a la territorial de Barcelona. Atesa la bona 
acceptació d'aquesta activitat i amb la voluntat de donar-hi continuïtat, es va ampliar 
l'oferta educativa a tot Catalunya i també als nivells d'educació primària i als cicles 
formatius de grau mitjà relacionats amb la temàtica mediambiental. 
 
Us oferim, per tant, unes xerrades informatives per al coneixement i la protecció del 
medi natural on vivim. Un dels objectius seria assolir actituds preventives vers la 
conservació de la natura, tot incidint en la prevenció dels incendis forestals, els quals 
generen un impacte ecològic molt important. 
 
Per a la vostra informació, us adjuntem unes fitxes informatives de totes les xerrades 
que s’impartiran aquest curs 2016-2017 a la comarca de l’Alt Penedès. Si hi esteu 
interessats o voleu ampliar-ne la informació, envieu la fitxa de sol·licitud de xerrada, 
que s’adjunta, al correu electrònic del Cos d’Agents Rurals 
caraltpenedes.dmah@gencat.cat  amb còpia a pere.milan@gencat.cat o al número de 
Fax 938 19 98 74.                     
 
Cal recordar que:                           

 Les xerrades es faran des de la 2ª quinzena d’octubre (dia 17) de 2016 fins a 
finals del  mes de maig de 2017. 

 No es realitzaran xerrades del 15 a 28 de febrer de 2017. 

 Les xerrades són limitades i es realitzaran per estricte ordre d’arribada de les 
sol·licituds al Cos d’Agents Rurals 

  
Atentament, 
 
El cap de l’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals 
de l’Alt Penedès 
 
 
 
 
Antonio Arcas Zubiaurre 
Vilafranca del Penedès, a 5 de setembre de 2016 
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Xerrades divulgatives Cos d’Agents Rurals 2016-2017 
L’Alt Penedès 
 
Títol: 
El millor insecticida natural. Orenetes, falciots i ballesters 
 

El millor insecticida natural

Orenetes, falciots i ballesters

 
 
Objectius: 
Donar a conèixer la importància d’aquestes espècies, les principals amenaces que tenen i que  
podem fer per ajudar-les. 
 
Destinataris: 
Alumnes de primària (cicle superior) 
 
Descripció: 

 Breu introducció del Cos d’ Agents Rurals. 

 Projecció d’un vídeo sobre orenetes, falciots i ballesters. 

 Xerrada participativa acompanyada d’una presentació PowerPoint. 

 Projecció d’un vídeo sobre el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. 

 Durada total 1h 30min aproximadament. 
 
Recursos necessaris: 

 Un ordinador i altaveus. 

 Un canó de projecció (i els endolls necessaris). 

 Una sala adient pel nombre d’alumnes. 

 Presència del/de la professor/a responsable durant la xerrada. 

 Fotocòpies de fitxes i cartolines. 
 

Programació: 
Si fos possible des de la 2ª quinzena de març fins al maig coincidint amb l’arribada d’aquestes 
espècies. 
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Títol: 
Conèixer ens ajuda a prevenir 
 

 

Objectius: 

 Conèixer i valorar la importància del nostre medi natural, així com les diferents activitats 
que s’hi duen a terme (tradicionals, de lleure, vigilància...). 

 Prendre consciència dels riscos que poden comportar aquestes activitats dins del medi 
natural. 

 Sensibilitzar sobre quins són els comportaments més adients dins un espai natural i 
generar actituds adreçades a preservar el medi natural. 
 

Destinataris: 
Alumnes de primària (cicle mitjà)  
 
Descripció: 

 Breu introducció del Cos d’ Agents Rurals. 

 Activitats humanes dins el medi natural. Riscos que afecten el medi natural associats a 
aquestes activitats (incendis forestals) i en concret sobre el bosc. 

 Importància de preservar el bosc.  

 Comportaments més adients per minimitzar el risc d’incendi forestal. 

 Durada de la xerrada aproximadament. 1 h. 30’ 
 

Recursos necessaris: 

 Un ordinador i altaveus. 

 Un canó de projecció (i els endolls necessaris). 

 Una sala adient pel nombre d’alumnes. 

 Presència del/de la professor/a responsable durant la xerrada. 
 
Programació: 
Des de la 2ª quinzena d’octubre fins a finals de maig 
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Títol:  
 Pirates d’aigua dolça.  (Novetat) 
 

 

Objectius: 

 Descobrir la biodiversitat dels nostres rius i les seves amenaces potencials. 

Destinataris: 

 Alumnes de primària de cicle superior (5è i 6è) i 1º ESO 
 

Descripció: 

 Quines espècies invasores viuen a les zones humides. 

 Com  han arribat fins aquí. 

 Quines són les conseqüències per a la biodiversitat. 

 Què podem fer per evitar la seva propagació. 

 Activitat complementària pràctica (opcional): 
o Sortida d’un dia al  Centre de Conservació de Fauna Salvatge de Camadoca, al 

municipi de Santa Maria de Merlès, al Berguedà. 
o Els alumnes faran una visita guiada pel centre. Entraran en contacte directe 

amb les diferents espècies de fauna que habiten els nostres rius i realitzaran un 
recorregut pel bosc i la riera de Merlès. Aprendran les bones pràctiques i quines 
són les millores actituds  respecte a la natura per tal de contribuir a solucionar 
els problemes derivats de la introducció de les especies invasores. 

o Informació i contacte de ADEFFA: 
  616940489 / 616363261 
  www.adeffa.cat 
 a.deffa@gmail.com 

 
Recursos necessaris: 

 Un ordinador i altaveus. 

 Un canó de projecció (i els endolls necessaris). 

 Una sala adient pel nombre d’alumnes. 

 Presència del/de la professor/a responsable durant la xerrada 
 

Programació:  
Des de la 2ª quinzena d’octubre fins a finals de maig. 

http://www.adeffa.cat/
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Títol: 
La tortuga Pipa i el foc forestal 
 

 
 
Objectius:  

 Xerrada sobre  els incendis i el bosc mediterrani 
 
Destinataris: 

 Alumnes de primària de  cicle superior i 1º ESO 
 
Descripció:  

 Conèixer les conseqüències dels incendis forestals a Catalunya, quines són les seves 
causes i què podem fer per a prevenir-los. Descobreix quins són  els principals  usos 
actuals dels nostres boscos i la feina que fan al Centre de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya (CRARC). 

 
 
Programació: 
Des de la 2ª quinzena d’octubre fins a finals de maig 
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Títol: 
Tinença responsable d’animals de companya. Coneixem al Bugui 
 

 
 
 
Objectius i continguts de l’activitat: 

 Breu introducció del Cos d’ Agents Rurals, en matèria de protecció de fauna. 

 Problemàtica dels abandonaments d’animals de companyia. 

 Presentació del Bugui, gos adoptat protagonista de la xerrada. 

 Característiques de la tinença responsable d’animals de companyia. 

 Guia per tenir un animal de companyia ( identificació, hàbitat, manteniment veterinari, què fer 
quan vas de vacances, esterilització...). 

 
Destinataris: 

 Alumnes de primària  (cicle mitjà  i superior) i 1er ESO. 
 
Descripció de l’activitat: 

 Durada total: 1h 30min, aprox. 

 Projecció d’un vídeo sobre el Bugui, i les condicions de manteniment d’un gos. 

 Xerrada participativa acompanyada d’una presentació PowerPoint. 
 
Recursos necessaris: 

 Un ordinador i altaveus. 

 Un canó de projecció (i els endolls necessaris). 

 Una sala adient pel nombre d’alumnes. 

 Presència del/de la professor/a responsable durant la xerrada. 

 Fotocòpies de fitxes i cartolines. 
 
Programació: 
Des de la 2ª quinzena d’octubre fins a finals de maig 
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