BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Aprenentatge i Servei en l’àmbit ambiental

Lliga per a la defensa del patrimoni natural (Depana)
El projecte que realitzem s'emmarca dins del projecte
d'aprenentage i servei (APS), el qual basa l'aprenentatge en
l'experiència directa i vivencial, alhora que es dóna un servei a
la comunitat. L'APS està dirigit a alumnes de l'ESO.
És un projecte realment interessant pel fet que els participants
es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb
l’objectiu de millorar-lo, alhora que coneixen espècies del
nostre entorn més directe i maneres de cuidar la natura. Es
tracta d'una metodologia d'aprenentatge relativament
innovadora a través de la qual s'aprèn amb l'experiència, fet
que dota de valor les accions que els alumnes realitzen perquè
tenen una repercussió directa en la ciutat. Alhora també és una
forma de promoure el voluntariat, així com valors de civisme i
compromís. Cal destacar també l'eficàcia i naturalitat amb què
els alumnes integren els continguts.
Relació d’activitats que es desenvolupen amb DEPANA en APS
d’àmbit mediambiental en el marc del Servei Comunitari de
l’ESO:
1.Manteniment d’un viver de producció de plançons d’espècies
autòctones a partir de llavors de la zona, per a l’arranjament
d’espais naturals degradats.
2. Activitats de suport a les instal·lacions de l’Aula Ambiental del
Bosc Turull
3. Col·laboració amb el Parc Natural de la Serra de Collserola
4. Altres activitats con la construcció d’abeuradors i menjadors
per a ocells a partir de material reciclat.
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Durada:

Curs escolar

Objectius i línies
d’acció del CCS:

1.1, 1.3, 1.4, 1.8, 6.3, 9.1, 9.2, 9.8

Més informació:

https://depana.org/que-fem/gaf-grup-daccio-forestal/

Beneficis:

X Ambientals

X Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Nombre de plançons obtinguts de les pràctiques, així com altres resultats obtinguts en
el viver. Grau de coneixement adquirit pels alumnes durant les pràctiques. Grau de
satisfacció obtingut dels alumnes i l’escola.

Valors:

Activitat col·laborativa, innovadora, transversal, replicable, pedagògica, eficients en l’ús
de recursos, impacte ambiental

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Lliga per a la defensa del patrimoni natural (Depana)

Breu descripció:

DEPANA, fundada l'any 1976, és l'associació sense ànim de lucre de ciutadans
i ciutadanes que actua per a la defensa, l'estudi, la divulgació i la conservació
del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels
problemes que afecten les espècies i els ecosistemes.
DEPANA projecta la seva tasca cap a propiciar un canvi d’actitud en els
ciutadans, i les institucions, públiques i privades, respecte del
desenvolupament sostenible de Catalunya, en quatre línies bàsiques de
treball: jurídica, reivindicativa, educativa i científica. De totes elles, podríem
dir que la primera, la utilització d’instruments jurídics i administratius per a
defensar els drets del medi ambient, ens distingeix i ens ha dut a aconseguir
no poques fites en els més de 40 anys d'història, fet que ens converteix en
l'entitat conservacionista degana a Catalunya.
També han estat i són especialment rellevants els nostres treballs en el
foment de l’educació i la divulgació dels valors del medi en campanyes per a
protegir el nostre patrimoni natural, i en la realització de projectes de
conservació i gestió d’espais naturals i d’espècies en perill d’extinció.
Fruit de la seva llarga trajectòria defensant fermament la natura, va ser
galardonada l'any 2018 amb el premi Medi Ambient atorgat per la Generalitat
de Catalunya.
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Dades de contacte:

Carrer Sant Salvador, 97 baixos
932104679
info@depana.org
www.depana.org

Data de signatura del (CCS):

08 de maig de 2013

3. Documents estratègics (opcional)
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