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NOM DEL PROJECTE INNOVADOR:

Edubosc, plataforma educativa forestal per a la divulgació i formació vinculada a la gestió de
recursos naturals.

OBJECTIUS:

La plataforma educativa forestal EDUbosc és un espai de trobada entre les diferents entitats
dedicades a la formació vinculada a la gestió dels recursos naturals i els usuaris. A banda de
donar a conèixer la realitat dels boscos de Catalunya i els beneficis de la gestió forestal a les
escoles  i  el  públic  en general,  EDUbosc es presenta  com un espai  de referència  per  a  la
divulgació  i  formació,  al  conjunt  de  tota  la  societat,  d’aspectes  relacionats  amb  la
biodiversitat, el patrimoni natural i els serveis ambientals dels ecosistemes, la gestió dels
espais  naturals,  la  sensibilització  en  matèria  d’energies  renovables,  així  com  d’aspectes
relacionats amb l’aigua i el canvi climàtic. Tot això des del punt de vista del bosc i la seva
gestió.

ANTECEDENTS: 

El camí que es considera més encertat per poder ampliar el coneixement del bosc i la seva
gestió, i conscienciar sobre el respecte cap aquest entorn com a bé comú i com a propietat
privada alhora, és a través de les escoles ja que és a l’edat escolar on s’està més receptiu i és
més fàcil introduir nous conceptes i aportar sensibilització cap als boscos.

Per  això  la  Fundació  Boscos,  en  col·laboració  amb  el  Departament  de  Medi  Ambient  i
Habitatge i  el Departament d’Educació de la  Generalitat,  va elaborar l’any 2007 un primer
esquema  d’unitats  didàctiques  i  una  proposta  de  material  didàctic  tenint  en  compte  el
currículum educatiu de cada cicle i  les línies  de treball  marcades pel  programa d’Educació
Ambiental del Departament d’Educació.

La plataforma EDUbosc, en procés d’actualització, inclou materials didàctics per a les escoles i
recursos  educatius dirigits  tant a escolars,  universitaris  com al  conjunt de tota la  societat,
orientats a la divulgació i coneixement del bosc i la seva gestió.

EDUbosc a l’escola pretén completar els programes d’educació propis de cada cicle escolar
amb material didàctic que aporti coneixement i sensibilització cap als boscos i el medi natural,
fomenti la participació de l’alumne i incentivi l’ús de les noves TIC. El primer material didàctic
desenvolupat, adreçat principalment a l’alumnat de 8 a 10 anys (cicle mitjà), comprèn dos
documents: el primer és una guia per a l’alumnat que consisteix en dotze activitats per a la
sensibilització forestal, i el segon document conté una guia per a l’educador/a.

http://www.fundacioboscos.org/public/pdf/GuiaEducador-120330.pdf
http://www.forestal.cat/bdds/imatges_db/biblioteca/BIBLIOTECA_DOCUMENT1_4663800013177407.pdf


Els  recursos  educatius  disponibles  a  la  plataforma  on-line  estan  classificats segons  autor,
temàtica, nivell i format, i tots es poden descarregar de forma gratuïta.

PÀGINA WEB DEL PROJECTE:

www.fundacioboscos.org/projectes/edubosc

Fotografia 1:  Mural elaborat per alumnes d’una escola després de realitzar les activitats de
Edubosc a l’Escola.

Fotografia 2: Material de difusió elaborat en el marc del projecte.
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