SENSIBILITZACIÓ
I EDUCACIÓ AMBIENTAL
El Cos d'Agents Rurals, com cada any,
posa al vostre servei les Xerrades
informatives per al coneixement i
la protecció del medi natural on vivim.

Cada vegada més persones gaudim de la natura i ens
engresquem a passar les nostres estones de lleure al bosc, ja
sigui passejant, anant en bicicleta, caçant, acampant...
Tot això té uns efectes sobre el medi natural, ja que rep cada
cop una pressió més important. Alguns d'aquests efectes no són
gens desitjables, com és el cas de l'erosió del terreny, la
contaminació, els incendis forestals...
El Cos d'Agents Rurals vetlla per la protecció del medi natural,
i, a més, s'encarrega d'inspeccionar i vigilar les diverses
activitats que s'hi fan a fi de preservar-lo.
El Cos d'Agents Rurals entén que la prevenció comença per
l'educació i, en concret, per prendre consciència dels riscos als
quals estem sotmesos. D'aquesta manera, podrem saber com
hem de comportar-nos davant d'aquests riscos.
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Els Agents Rurals i els animals

NOM ACTIVITAT: “Els Agents Rurals i els animals”
DESTINATARIS: Nens “d’infantil” (P3, P4 i P5) i nens primària (cicle inicial; 1er i 2on).
OBJECTIU: Donar a conèixer, de manera molt superficial qui són els agents rurals i quines
tasques fan. Explicació de les característiques i costums dels animals silvestres més propers.
Descripció de les tasques que fan els Agents Rurals envers la recollida, el trasllat i la
recuperació d’espècies protegides.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Durada 1h. L’activitat es realitza a la mateixa aula dels alumnes.
Es passa una presentació amb imatges que recolzen l’explicació. S’intenta portar un animal viu
provinent d’un centre de recuperació. Es tracta d’animals “irrecuperables” (que per una raó o
altra, no es poden alliberar al medi natural), i que utilitzem pera realitzar tasques de
conscienciació mediambiental.
MATERIAL: Aula amb ordinador i projector.

Els Agents Rurals. Una sortida professional per a la
protecció dels medi natural

NOM ACTIVITAT: “Els agents rurals. Una sortida professional per a la protecció del medi
natural”
DESTINATARIS: Alumnes de secundària.
OBJECTIU: Donar a conèixer la professió d’Agent rural, com a possible sortida professional.
Explicació de les diferents tasques que realitzen. Sistema i requisits necessaris per a l’accés al
Cos d’Agents Rurals.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Durada 1h. L’activitat es realitza a la mateixa aula dels alumnes.
Es passa una presentació amb imatges que recolzen l’explicació.
MATERIAL: Aula amb ordinador i projector.

EXEMPLES DEL MATERIAL GRÀFIC UTILITZAT:

Agents Rurals. Conèixer ens ajuda a prevenir

ACTIVITAT: “Agents Rurals. Conèixer ens ajuda a prevenir ”
DESTINATARIS: Alumnes de primària (4art, 5è i 6è)
OBJECTIU: Donar a conèixer qui són els Agent Rurals i quines tasques realitzen per a la
protecció del medi ambient. Actituds per ser respectuosos amb el medi ambient , els animals i
les plantes. Seguiment de rastres i característiques dels animals silvestres que ens envolten. El
bosc i el foc forestal.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Durada 1h:30min. L’activitat es realitza a la mateixa aula dels
alumnes. La presentació dura 1 h., i va acompanyada d’imatges de recolzament. A la darrera
mitja hora els alumnes poden tocar i remenar rastres reals d’animals i estris que utilitzen els
agents a la seva feina. Si es pot també es porta un animal viu. Es tracta d’un animal
“irrecuperable” (que per una raó o altra, no es poden alliberar al medi natural), i que utilitzem
pera realitzar tasques de conscienciació mediambiental.
MATERIAL: Aula amb ordinador i projector.

EXEMPLES DEL MATERIAL GRÀFIC UTILITZAT:

EXEMPLES DEL MATERIAL GRÀFIC UTILITZAT:

