SERVEI COMUNITARI
El projecte AMPHIBIA: coneixent, estudiant
i conservant les basses neix el 2017 com a
una proposta de conservació de la fauna i,
més concretament dels amfibis, a través de
la divulgació. Es classifica dins els projectes
de Servei Comunitari de l’àmbit de medi
ambient del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

JUSTIFICACIÓ
Els amfibis són el grup de vertebrats més
amenaçat del món i els principals
problemes que els afecten són d’origen
antròpic. Davant d’aquest estat d’alarma es
considera molt important aturar la creixent
desconnexió de l’ésser humà enfront el
medi natural que l’envolta. Per aquesta raó,
es vol despertar l’interès i el respecte del
jovent per la natura del seu municipi i de
Catalunya, tot coneixent els anurs i els
urodels autòctons com a grups paraigua,
altres espècies aquàtiques i terrestres que
conviuen amb ells i, sobretot, els seus
hàbitats (amb especial incidència a les
basses d’aigua).

Societat Catalana
d'Herpetologia
Entitat sense afany de lucre
creada el 1981

Contacte
Museu Blau. Plaça Leonardo da Vinci.
4-5. 08019, Barcelona.
amphibia@soccatherp.org.

Amb el suport de:

Més informació a:
www.soccatherp.org o
www.amphibia.cat

Projecte de Servei Comunitari
“Conservació de la Fauna”

Aquest Servei Comunitari no
seria possible sense els
Ajuntaments, els Instituts, els
propietaris i la Generalitat

PROPOSTA EDUCATIVA
El Servei Comunitari consta d’un total de 20
hores, organitzades en 7 activitats
d’aprenentatge a l’aula al llarg de 10
sessions teòriques d’una hora i 10 hores
pràctiques de servei actiu a la comunitat
que es du a terme fora de l’horari escolar.

MATERIAL PEDAGÒGIC

Durant aquest temps l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO s’endinsa al món dels amfibis, es
familiaritza amb la cerca en línia a través de
mapes dels punts d’aigua propers al seu
centre educatiu, aprèn a fer un mostreig
d’amfibis seguint una metodologia
científica i descobreix les causes i
conseqüències de les seves problemàtiques
així com les principals accions de
conservació per protegir les seves
poblacions i hàbitats mitjançant activitats
dinàmiques.

Està format pel dossier del professorat i de
l'alumnat, pel material digital que composa
cada activitat, i per dues caixes a disposició
del centre educatiu amb les eines per dur a
terme les sessions teòriques i pràctiques.

ORGANITZACIÓ

Per altra banda, es fa un servei a la
comunitat on els alumnes fan ciència
ciutadana prospectant basses i recollint
informació útil per a les entitats ambientals
catalanes, participant en la creació o
restauració d’una bassa, o bé realitzant una
campanya d’educació ambiental al seu
municipi, entre altres.
Les dades obtingudes són d’especial
interès tant per incrementar el
coneixement relatiu a la batracofauna de
les zones d’estudi, com per oferir a
diferents agents competents del territori
les eines necessàries que permetin una
gestió més eficient dels espais naturals.

L'alumnat podrà participar
en les actuacions que fem
per a estudiar, difondre i
conservar els amfibis

