
REPTE: Estudiem els insectes [Píndoles Educatives]

Material 1 caixa de fusta vella o 4 llistons de >10cm d’amplada per fer una caixa 
Llistons de la mateixa fondària que la caixa (pot ser una fusta ben envernissada)
Reixa metàl·lica de <1cm de forat
Material impermeable per la teulada
Claus, cola blanca, serra i martell

Diferents materials per omplir cada espai:
- feixos de branques petites
- trossos d’escorça o troncs
- trossos de canyes
- Pinyes seques

Ara que has descobert que tenir una gran diversitat d’insectes és molt positiu per l’entorn, et proposem construir un hotel 
d’insectes. 

Metodologia 1. Dibuixa la forma que vols que tingui el teu hotel d’insectes. Pot ser com una caseta amb una teulada amb 2 aigües, però també te’l pots imaginar amb qualsevol altre 
forma. És important que tingui una bona teulada.
2. Defineix quants espais diferents hi haurà i separa’ls amb llistons de la mateixa amplada que la fondària de la caixa. Clavant-los amb puntes des de fora de la caixa. 
Pots posar-hi: 
- Canyes
- Pinyes
- Troncs
- Branques petites o escorça
3. Construeix primer l’estructura de la caixa si no la tens feta, fes-li una teulada, divideix la caixa en tots els espais que vulguis. 
4. Omple cada espai amb un material diferent. Tapa els materials per què no caiguin amb la reixa metàl·lica.
5. Colla un filferro a la part superior de la caixa per poder-la penjar. 
4. Busca un lloc adequat on penjar-lo. Pot ser interessant a prop d’un hort. Ha d’estar a més d’1m d’alçada.

TAULA D’OBSERVACIONS
Fes fotos i procura anomenar els diferents insectes que fan ús de 
l’hotel

Si heu fet l’activitat amb el vostre centre educatiu, envieu-nos una foto dels hotels d’insectes que heu fet a info@parcdelasequia.cat, així la 
podem veure i us podem proposar noves activitats per a seguir-hi treballant. 
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