
    

INFORMACIÓ CAMPUS BIOK GIRONA 
 

Què farem?  

El Campus BioK Girona pretén acostar el món de la bioconstrucció i el coneixement de l’entorn de les Hortes 

de Santa Eugènia i el Ter al jovent. A través de dinàmiques relacionades amb la recol·lecció, identificació 

d’elements naturals útils i el lleure, al llarg d’una setmana aprendrem tècniques de bioconstrucció i 

construirem artefactes que siguin d’utilitat per la fauna i flora autòctones. 

Els objectius dels Campus BioK són: 

1) Crear hàbitats favorables per als micromamífers, rèptils, amfibis i artròpodes locals i ser un lloc que permeti 

observar-los sense ser vist. 

2) Ser un umbracle natural per a transeünts en moments de calor. 

3) Donar a conèixer a la població en general, maneres de construir sostenibles i autosuficients. 

4) Proporcionar una activitat dirigida al jovent que sigui dinàmica i motivadora, dirigida a millorar i aprofundir 

en el coneixement de tècniques de construcció tradicionals utilitzant materials naturals. 

5) La recol·lecció i ús de les matèries primeres recol·lectades en el mateix entorn per aconseguir la 

sensibilització ambiental a partir del coneixement dels hàbitats que alberguen espècies vegetals i faunístiques.  

Dates: Quinzena del 6 al 17 juliol  |  Quinzena del 20 al 31 de juliol         (excepte cap de setmana)  

Edat recomanada: 12-16 anys  

Lloc: Diversos propers a les Hortes i Aiguamolls de Santa Eugènia, Aiguamolls del Veïnat de Salt, el Ter. 

Punt de trobada al mas de Can Po Vell. 

 

L’activitat principal del Campus es concentrarà a l’entorn de Can Po Vell i Santa Eugènia.  

Us enviem un mapa amb els llocs d’interès: Can Po Vell, Aiguamolls de Santa Eugènia, biblioteca…  

https://drive.google.com/open?id=1yRZHMOavuYtweaTviOmOAch3QT2ewWqy&usp=sharing   

https://drive.google.com/open?id=1yRZHMOavuYtweaTviOmOAch3QT2ewWqy&usp=sharing


    

Horari i estructura genèrica del dia: 

El dia al campus tindrà la següent estructura.  

9:00 h  Trobada a Can Po Vell (Santa Eugènia, Girona)  

  Assemblea  

  Activitat de recol·lecció  

  Dinàmica relacionada amb l’entorn natural: hàbitat, flora i fauna  

  Primer esmorzar  

  Activitat de construcció  

  Refrescada  

  Segon esmorzar / Dinar  

  Publicació xarxa social  

14:00 h  Finalització de l’activitat  

Farem dues parades per fer un mos. És recomanable portar un entrepà i alguna peça de fruita. O bé, si ho 

preferiu, el segon mos pot ser el dinar en carmanyola. Recordeu de portar aigua fresca!  

La durada de les activitats pot variar en funció del procés de construcció: hi haurà dies que no necessitarem 

recol·lectar cap més material, o bé n’hi haurà d’altres en què la dinàmica s’allargarà més.  

L’assemblea que fem just en començar el dia, ens serveix com a espai de conversa en què els joves poden 

expressar les seves inquietuds, propostes o idees i activitats per portar a terme al campus. És una manera de 

treballar l’argumentació, l’escolta i saber com se sent el grup a l’hora d’encarar el dia.  

Les dinàmiques naturalistes consistiran en diverses activitats que anirem programant en funció del dia. 

El campus tindrà un canal d’Instagram on publicarem els progressos, els handicaps i les sorpreses que 

sorgeixin. Pensem que pot ser una bona ocasió per aprendre a utilitzar correctament una eina com aquesta. 

No cal renegar de la tecnologia, sinó tenir-la com a aliada. Al finalitzar la jornada, el grup de joves 

condensarà el que hem fet en un petit vídeo o fotos que penjaran al canal.   

 

Inscripcions:  obertes en línia http://www.lacopa.cc/entrada/campus-biok-joves 

 

ENS VEIEM AL CAMPUS! 

http://www.lacopa.cc/entrada/campus-biok-joves

