
Projecte Codi QR 
Nosaltres, l’Adrià i la Paula, som els alumnes en pràctiques de l’institut Rambla Prim 

al Besòs Mar. 

La nostra funció aquí és la realització d’un projecte de sensibilització Medi 

Ambiental, per tal de fomentar el respecte cap els elements de la natura, així com 

transformar l’escola de manera que tots els alumnes estiguin implicats en tot el 

canvi. 

 

Un dels nostres objectius és la realització d’un codi QR per tal de que el missatge no 

només arribi als alumnes, sinó també a les famílies i a la gent de fora, i d’aquesta 

manera divulgar el nostre projecte on estaran incloses el conjunt d’activitats que 

realitzarem als diferents patis. 

 

Contingut del QR: 

El nostre projecte consta de de dues parts: 

 

� La primera està enfocada en LA TRANSFORMACIÓ DELS TRES PATIS (Entrada, 

Hort i pati Gran) i cap a on volem dirigir aquesta escola de tal manera que 

sigui més verda. 

 

PATI GRAN: 

El nostre objectiu en la reforma d’aquest pati és reduir el nombre de 

mosquits amb la plantació de la Citronella  i donar-li vida i color amb diferents 

plantes aromàtiques, així com portar a terme una activitat de conscienciació 

sobre el respecte pels llangardaixos que es troben al pati a través de diferents 

materials didàctics.  

 

 

 

PATI HORT: 

En aquest pati realitzarem diferents activitats amb l’objectiu de no només 

sensibilitzar, sinó també fomentar el treball autònom dels alumnes amb el 

treball a l’hort. 

En petits grups treballarem la terra i plantarem diverses hortalisses que 

després recollirem quan hagin crescut, tot seguint el seu procés de 

creixement.  

Amb els més petits pintarem un cartell explicatiu sobre el conjunt 

d’hortalisses a l’hort i el penjarem al pati.  



Tot això també ens servirà per unir el treball constant amb el valor del 

respecte cap a la natura. 

 

PATI ENTRADA: 

Amb l’objectiu de donar-li color i transformar-lo en un pati més càlid i més 

verd afegirem més plantes i elements de la natura que les alumnes recolliran, 

treballaran i utilitzaran per decorar el pati.  

 

 

 

� La segona part està enfocada en les BONES PRÀCTIQUES que els pares han de 

transmetre als seus fills quan no siguin a l’escola. (Que cuidin l’entorn, tancar 

l’aixeta, reciclatge, 3 “Rs”...).                           Desenvolupat al QR 

 

 

En aquest apartat explicarem els diferents conceptes i posarem uns exemples 

del dia a dia per tal de fomentar els bons hàbits. 

 


