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Presentació de Temporània
Què és Temporània?
Temporània és una associació que es dedica a la promoció i educació

ambiental d’espais naturals i culturals

Quins objectius té l’Associació? 
• Aconseguir la participació i la vinculació de la gent de Sils a l’Estany

• Actuar com a mitjà de difusió a nivell natural i cultural

• Actuar com a ens dinamitzador en tots els nivells 

• Provocar un canvi de percepció i conducta envers el medi ambient

• Donar suport i complementar les actuacions de l’Administració en 
l’àmbit corresponent



3

Projectes actuals
• Visites guiades a l’Estany de Sils
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Projectes actuals

• Obertura del Centre d’Informació de l’Estany
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Projectes actuals

• Grup d’inspecció d’un tram de la Sèquia de Sils: Projecte 
Rius
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Projectes actuals

• Col·laboració en Jornades de Voluntariat
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Projectes actuals

• Difusió de l’entitat a través del bloc temporania.wordpress.com
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Projectes actuals

• Altres activitats 
– Concurs fotogràfic de la Festa Major de Sils
– Col·laboracions amb el Quadern de Sils
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Projectes actuals

• Activitats realitzades
– Participació en el projecte d’escoles verdes
– Taller d’energies renovables
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Programa didàctic



11

• Proposta inicial a petició de l’ajuntament de Sils amb una subvenció
del Consell Comarcal de la Selva (gener de 2005)

• Motivació del projecte:
– Per la inexistència d’un material educatiu similar sobre l’Estany de Sils i 

la necessitat de disposar-ne d’un

– Per l’elaboració d’un material educatiu per part de Temporània i la 
utilització d’aquest quan tenia visites d’escolars a l’Estany

– Per la necessitat d’adaptar aquest material amb un nou disseny i una 
nova imatge

– Per acomplir amb un dels objectius del Projecte Life

Antecedents
PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Objectius

• Donar a conèixer l’ecosistema de l’Estany de Sils als escolars de 
primària de Catalunya

• Promoure l’espai com a zona diferenciada de les altres, tot realitzant 
activitats que el desmarquin com a entitat única o diferent

• Treballar els continguts dins el projecte curricular de primària

• Oferir un material públic, fàcilment accessible i descarregable des 
de la pàgina web de l’ajuntament de Sils

PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Primera etapa: elaboració dels continguts

• Quadern d’exercicis inicial

• Assessorament pedagògic 

– Creació d'un fil conductor

– Primera redacció del conte de la Tortuga Poruga

– Repàs de conceptes i adaptació dels continguts als cicles de primària

• Revisió i elaboració d’exercicis adaptats a l’estructura de la història

• Elaboració del material complementari (quadern per al professorat)

Desenvolupament del projecte
PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Desenvolupament del projecte
Segona etapa del projecte: edició del material

• Acord de finançament amb l’ajuntament de Sils 

• Propostes rebudes de diferents dissenyadors: elecció segons 
disseny, oportunitats i pressupost

• Treball amb la il·lustradora: creació dels personatges, animals, 
plantes i escenaris

• Treball amb el dissenyador: maquetació del quadern

PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Resultat
A la descoberta de l’Estany de Sils. Una història de la tortuga Poruga

• Quadern dirigit a escolars de cicle inicial i mitjà

• Estructura:

– Fil conductor com a eix central  a través de la caracterització d’animals de 
l’Estany com a  personatges

– Conjunt d’exercicis que reflecteixen els diferents elements característics de 
l’espai natural dins dels següents àmbits:

− Situació Geogràfica
− Climatologia i Relleu
− Origen i Evolució de l’Estany
− Fauna 
− Flora
− Àmbit social i cultural

PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Resultat
Dossier per al professorat

• Introducció

• Com arribar a l’Estany

• Com anar equipat per fer les activitats

• Activitats:

– Objectiu
– Continguts
– Execució de l’activitat
– Solució

Fitxa d’avaluació per a alumnes, monitors i professors

PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Posada en pràctica

• Possibilitat de realitzar una prova pilot

• Canvis i revisions

• Elaboració definitiva

• Difusió i promoció

• Penjar al web i/o distribució

PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Perspectives de futur

• Adaptació dels continguts a altres edats i cicles escolars

• Edició del conte

PROGRAMA DIDÀCTIC:
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Moltes gràcies!

Temporània, 
Associació d’Educació Ambiental de la Selva

temporania@hotmail.com
http://temporania.wordpress.com


