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1. Introducció

Mai ha estat tan evident com avui la importància dels boscos com a pulmons del món, els grans dipòsits
de carboni, els bressols de la biodiversitat i els protectors de la salut humana. Això és cert tant per les
selves tropicals com per els petits boscos entre terres agrícoles, els boscos fragmentats dins les ciutats
i entre zones urbanes, així com per als arbres del centre de la ciutat. Els beneficis que els boscos i els
arbres ofereixen als humans són tan abundants, enginyosos, adaptatius i eficaços que és difícil trobar
una altra solució que funcioni tan bé.
La Organització de les Nacions
Unides (ONU) calcula que al 2050
aproximadament el 70% de la població
mundial viurà a les ciutats. Les ciutats
compten amb una alta densitat de
població, consumeixen la major part
de l’energia del món i produeixen la
major part de la contaminació mundial.
A causa de la manca de superfícies
verdes, les ciutats s’han convertit
en punts calents durant les onades
de calor i són insuportables per als
seus habitants més vulnerables. En
comparació amb els habitants rurals,
els urbanites també són més propensos
a patir problemes de salut mental -com
“Avui algú es pot seure a l’ombra perquè, temps enrere, algú altre va
la depressió i l’ansietat- en algun moment
plantar un arbre.” (Warren Buffett)
de la seva vida.
Durant l’actual pandèmia de la COVID-19, la importància dels boscos ha sigut molt evident per a molts
ciutadans del món per una nova raó. A mesura que les activitats diàries s’anaven aturant, les persones
es trobaven atretes de forma natural pels parcs i boscos urbans cercant-hi un espai per fer exercici, un
moment de pau i tranquil·litat, o simplement un canvi d’aires vers les quatre parets de casa seva. Hi ha
una necessitat creixent d’espais verds a mesura que més gent descobreix els beneficis de la natura (En
aquest document: “Capítol 1: Per què hauríeu d’ensenyar sobre arbres i boscos urbans?”).
Per preparar aquest paquet d’inspiració, vàrem realitzar una enquesta i recollírem més de 130 resultats
per tota Europa. Els enquestats van dir que no tenien recursos per ensenyar sobre boscos i arbres. Un
va esmentar la necessitat de “recursos sobre com aprofitar els boscos periurbans o els arbres de la
ciutat com a eina d’aprenentatge directe”. També es va esmentar que “dedicar una excursió a estudiar
només els arbres sempre és injustificat i difícil de dur a terme”. A l’educació, encara estem molt lluny
de prioritzar els temaris sobre els ecosistemes naturals que intenten coexistir amb nosaltres a la ciutat
(en aquest document: “Capítol 4: Arbres i boscos com a assignatures”). La importància dels boscos i els
beneficis dels arbres a les ciutats encara s’entén poc tant per part dels ciutadans com dels estudiants
i els professors. Com ens assegurem, doncs, de conscienciar sobre la importància dels arbres i els
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boscos urbans per a la nostra supervivència i qualitat de vida? Com
eduquem a la canalla i als joves per convertir-se en ciutadans actius
que conservin i augmentin el nombre d’arbres de la ciutat?
Alguns estudis recents han revelat que cal anar més enllà d’activitats
que busquen involucrar les persones amb la natura només fent servir
activitats per adquirir coneixement. Cal reforçar la nostra connexió
amb la natura (en aquest document: “Capítol 5: La importància de
sentir-se connectat a la natura”).
La connexió d’un individu amb la natura no només pot millorar el
seu benestar mental, sinó que també pot influir en el seu nivell de
implicació amb el medi ambient. A més, tot i que el canvi climàtic
i la pandèmia provoquen que molts adolescents pateixin ansietat
(en aquest document: “Capítol 6: Eco-ansietat”), reforçar el seu
vincle amb la natura pot ajudar-los a afrontar les dificultats mentals
i empoderar-los, sobretot si hi ha eines i estratègies a la mà que els
empentin a lluitar contra el canvi climàtic.
La Universitat de Derby ha descobert cinc camins per augmentar la
connexió amb la natura i desenvolupar una relació amb el món natural més enllà de la instrumentalització
i el control, més enllà d’adquirir coneixement. Els cinc camins (Significat, Compassió, Sentits, Emoció i
Bellesa) s’utilitzen en aquest paquet per ressaltar quines eines s’utilitzen per afavorir la connexió amb
la natura a cada lliçó. Us animem a reflexionar sobre aquests camins al final de cada lliçó juntament amb
els estudiants.
Aquest document explica el context amb informació detallada sobre per què és important ensenyar
sobre arbres i boscos i amb l’estructura de les lliçons (en aquest document: “Capítol 2: Com funciona
aquest paquet?”). A més, els docents poden utilitzar aquest document per a argumentar per què és
important afegir els arbres i els boscos al temari i com es poden ensenyar d’una manera eficaç.
Malgrat les enormes diferències en nivell de cobertura forestal als països de tot el món –i fins i tot als que
col·laboren al projecte de Clearing House– el material d’aquest document es pot fer servir a qualsevol
entorn urbà que tingui arbres. Un altre aspecte important és que el material estigui disponible i sigui
útil per als docents, tenint en compte els diferents nivells d’interès, competències i recursos propis de
cadascun per ensenyar sobre la importància dels arbres i boscos urbans.
Us convidem a utilitzar aquest paquet i esperem que us inspiri a vosaltres i als vostres estudiants a
descobrir, valorar i protegir els arbres i boscos urbans, ara i al futur, per a la salut de la humanitat i del
planeta.
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2. Com funciona el paquet?

Aquest Paquet d’Inspiració té com a objectiu augmentar el coneixement bàsic sobre la importància dels
arbres i boscos urbans. També vol ajudar als estudiants a desenvolupar les habilitats que necessiten
per ser ciutadans responsables, enfortir la seva connexió amb la natura. Tot plegat es vol aconseguir
que la natura urbana prengui vida mitjançant les activitats proposades.
El nostre perfil de partida és un docent amb pocs coneixements i experiència prèvia en l’ensenyament a
l’aire lliure i, fins i tot, amb una mica de recel a sortir de l’aula. Les activitats estan pensades per poder
fer-se amb pocs recursos i poc temps de planificació. I per a aquells professors que ja han trobat els
abundants recursos que hi ha sobre el tema a internet, aquest contingut dóna un punt de vista nou
sobre un tema que encara no s’ha tractat extensament però que és crucial per al nostre benestar i el
del planeta: la interconnexió entre els boscos urbans i la salut. L’enllaç entre boscos urbans i salut té a
veure directament amb la davallada en biodiversitat i habitabilitat urbanes a causa del canvi climàtic.
Podreu llegir més sobre això al Capítol 10: Introducció als arbres i boscos urbans.
Com que varien les ciutats, els països,
els temaris, la cultura escolar i les
condicions climàtiques, aquest material
és de nivell general. Tanmateix, el
material està dissenyat amb prou
flexibilitat per a permetre’n l’adaptació
a diferents condicions: Per exemple, es
pot fer servir qualsevol espècie d’arbre;
a més moltes activitats es poden fer en
qualsevol estació de l’any o en interiors.
Aquesta flexibilitat també pretén deixar
més marge d’actuació al professor a
l’hora de triar com utilitzar el material
Tot i que esperaríem que el docent
pugui fer servir tot el material durant un semestre o any escolar, pot ser que no sigui possible. També
hem afegit una secció independent que presenta aquest paquet als estudiants i on es detallen algunes
lliçons que poden completar de manera autònoma. Aquest paquet per a professors es pot utilitzar de
diferents maneres (per exemple, com a activitats extraescolars per a estudiants amb molta motivació i
interès pel tema).
Ja que els temes d’aquest paquet s’adapten a moltes assignatures diferents, animem als docents a
coordinar-se entre tots i totes per tractar diferents lliçons durant el mateix semestre a diferents matèries.
L’aprenentatge dels estudiants millora quan es tracten els mateixos temes en assignatures diferents.
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2.1 Desenvolupament i estructura
Cada exercici està constituït pels següents apartats i sempre en el mateix ordre:
Contextualització
Contextualitzar el tema vol dir proporcionar-vos la informació bàsica
que necessiteu per a presentar el tema als estudiants. També hem
afegit paraules clau enllaçades, de manera que podeu cercar més
informació al capítol 10..
Activitat
L’activitat es descriu en la seva forma més bàsica. Els professors que
vulguin aprofundir-hi poden continuar amb la secció “Feu un pas més”
amb els passos 1 o 2 després de la secció “Reflexió”. A més a més,
si a la classe li agrada un tema, poden ampliar els seus coneixements
seguint els passos 1 i 2 just després de completar l’activitat.
Reflexió
Al final d’una activitat, trobareu algunes preguntes per reflexionar. La
seva finalitat és assegurar que els alumnes han entès els objectius
de la lliçó més enllà del nivell racional. Esperem motivar-los també a
pensar en com encaixa el que han après amb els seus propis valors.
Cada secció de reflexió s’ha emparellat amb símbols dels Camins de
Connexió amb la Natura per a ajudar al professor a dinamitzar la
reflexió sobre els aspectes pertinents de la lliçó (per exemple, Compassió: com podem assegurar-nos
que els arbres tinguin prou espai? Bellesa: quina de les llavors creieu que és la més bonica i per què?
Sentits: què us va semblar l’olor de les fulles recollides?). Les preguntes de reflexió es poden discutir en
grup o individualment, utilitzant, per exemple, els mapes mentals. Un cop complets, els mapes mentals
es poden penjar a la paret de l’aula. Sovint, les preguntes arriben al llindar de l’ètica i no tenen una sola
resposta correcta, sinó que permeten expressar múltiples opinions. Si les reflexions duen al professor
i/o als estudiants a fer-se més preguntes, millor. El tema en què esteu treballant és COMPLICAT. Sempre
podeu consultar el “Capítol 10: Introducció als arbres i boscos urbans” per obtenir més informació que
us pugui ajudar
Temes
El paquet s’ha dividit en tres temes interconnectats i que es solapen:
canvi climàtic (taronja), biodiversitat (verd) i salut (blau). Tot i que hem
assignat cada lliçó a un tema principal, veureu que els temes estan
tan connectats que tots els exercicis s’hi podrien incloure. Veureu
les plantilles en verd, taronja i blau. Les lliçons del inici son les més
senzilles per començar
Enllaços
Els arbres, els boscos urbans i la seva importància per al benestar
planetari són una matèria complexa; no pretenem cobrir-ne tots els
aspectes. Tot i així, per a poder entendre el rerefons d’alguns temes,
hem afegit enllaços al document per trobar fàcilment informació de
context i ampliar coneixements sobre qualsevol concepte que us
interessi. També podeu fer còpies de tot o de part del text del “Capítol
10: Introducció als arbres urbans i als boscos” per als vostres estudiants.
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Emparellaments i paraules clau
En el cas que un docent volgués ampliar un tema, hem indicat altres
lliçons que poden servir com a continuació. També hem afegit paraules
clau per guiar-vos cap a altres lliçons que parlen del mateix tema
però des d’una perspectiva diferent. Això us permetrà buscar més
informació sobre un tema des de diferents punts de vista que altres
lliçons.
Materials per a estudiants
Amb aquest document també trobareu un paquet de materials per
als estudiants. Aquest document consisteix en una introducció al
contingut per tal de conscienciar-los sobre la seva importància i se’ls
poden lliurar abans de començar cadascuna de les lliçons.
D’altra banda, aquest material també el poden fer servir els estudiants
que puguin dur a terme treball individual sense l’assistència del professor, com, per exemple, activitats
extres. Poden fer-ho a classe en grup o individualment a casa. En qualsevol cas, podeu ometre la
primera pàgina de les lliçons (la descripció, els objectius per als estudiants, etc.) i proporcionar-los les
pàgines a partir de “Contextualització”.
Les lliçons que es poden treballar de manera autònoma per part dels estudiants són les següents:
#1 Fixant-nos als arbres de la ciutat
#4 Tot comença amb una llavor
#6 El bosc de la calma
#11 Trobar tranquil·litat a la ciutat
#13 Espècies autòctones i al·lòctones
Si us plau, tingueu en compte que les lliçons esmentades anteriorment requereixen que els estudiants
facin observacions o recullin materials prop on viuen. Utilitzeu el vostre propi criteri si voleu substituir
els treballs en grup amb altres formes de treball, com ara diaris en vídeo, diaris tradicionals o obres
d’art.
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3. Per què hauríeu d’ensenyar
sobre arbres i boscos urbans?
3.1 La importància dels arbres i boscos urbans
Els arbres i boscos urbans proporcionen als residents de la ciutat una llista interminable de beneficis. A
banda d’oferir els serveis ecosistèmics que apareixen al gràfic següent, el bosc urbà és un vincle amb
la natura, que és la nostra font de salut i benestar, tant directa com indirectament. Tots els avantatges
s’expliquen amb molt de detall al “Capítol 10: Introducció als arbres i boscos urbans”.

Els serveis ecosistèmics d’un arbre

Les fulles filtren els contaminants
de l’aire-

Flors
- Aliment per a la polinització
- Els pol·linitzadors ajuden a la reproducció de la flora
- Les abelles produeixen mel

Terrat verd
- Hàbitat extra
- Aïllament millorat
- Gestió d’aig- ües pluvials
- Edifici atractiu per al mercat immobiliari

Refugi i hàbitat per
a animals

Control d’ombra i temperatura
Captació de carboni

Suport per herbes i
arbustos
Cicle de nutrients

Social
- Millora l’estat d’ànim
- Lleure
- Estètica
- Fomenta l’empatia
- Sentiment de comunitat
- Millora les relacions socials

Infiltració de l’aigua
Arrels
- Filtració d’aigua
- Airejament del sòl
- Gestió de l’aigua de pluja
- Recàrrega de aqüífers
- Prevenció de l’erosió
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A la llista següent resumim alguns dels avantatges directes més sorprenents pel nostre benestar en
entrar en contacte amb la natura.
•

Els estudis han demostrat que els éssers humans es recuperen millor de l’estrès i l’esgotament
mental en entorns naturals (parcs, boscos, etc.) que en entorns construïts (per exemple, carrers
de la ciutat, etc.). Passar temps desconnectat de la tecnologia ajuda als nostres cossos i ments
a calmar-se fins i tot sense que ens n’adonem. És com estem fets!

•

Tocar materials naturals, com ara l’escorça d’arbres, la terra del bosc, pedres, fulles, molsa...
és bo per a la nostra salut física. En entorns naturals, com al bosc, hi ha una sèrie de microbis
absolutament inofensius per a nosaltres. Ans al contrari, el nostre sistema s’hauria d’exposar a
aquests microbis per tal de conèixer la diferència entre contra què hauria de defensar-se i amb
què sí és segur. És així com mantenim el nostre sistema immunitari ben entrenat i actiu.

•

La natura aixeca el nostre estat d’ànim quan ens sentim tristos. A més a més, les nostres
sensacions positives i la nostra capacitat de meravellar-nos creixen quan passem temps a l’aire
lliure. Només cal pensar en una tarda a la platja, un passeig al parc o una finestra amb una bona
vista. De fet, fins i tot tenir vistes a la natura des de la finestra ens pot ajudar a sentir-nos millor!

•

Imagineu les vistes d’un paisatge de muntanya. S’ha descobert que mirar lluny pot produir
una sensació de meravella que ens fa comportar-nos de forma més generosa i amable. Aquest
sentiment es relaciona amb la gratitud, que s’ha demostrat que augmenta la nostra satisfacció
vital.

•

La natura afecta la nostra creativitat: quan el nostre cervell ha tingut temps de descansar
-cosa que fa de manera automàtica a un entorn verd degut a les connexions del sistema
nerviós- el pensament creatiu i abstracte pot tornar a florir. Per tant, en èpoques estressants,
és especialment important reservar temps per no fer res i, simplement, dedicar-se a mirar els
arbres, les flors i el vol dels ocells.

•

El nostre cervell reconeix no només les vistes de la natura, sinó també els seus sons i olors
agradables, que ajuden a produir efectes de benestar com la reducció de l’estrès i la millora de
l’estat d’ànim.

•

El temps a la natura també pot ajudar significativament a l’hora de reduir els símptomes del
TDAH, ja que el volum d’estímuls és menor i el seu caràcter, més suau. Penseu en la diferència
entre les botzines de cotxe i el cant dels ocells... La natura es troba en funcionament!

•

Finalment, estar a l’aire lliure a un entorn natural influeix al nostre cos i la nostra immunitat
quan ens exposem a la llum solar. La nostra pell absorbeix la vitamina D de la llum solar, que
en dosis raonables és bona per a la nostra immunitat. A més a més, l’aire
normalment està més net a entorns naturals: les fonts de contaminació són
més lluny, els arbres filtren els contaminants atmosfèrics i hi ha més oxigen.
Tot plegat ens aireja més que no pas una habitació tancada. Fer esport a
l’aire lliure millora la nostra condició física ràpidament, perquè el moviment
a l’aire lliure resulta més estimulant: la natura té moltes coses per veure i
sons als què parar atenció.

A les seccions següents, introduirem els beneficis específics que els arbres i els espais verds proporcionen
als preadolescents i adolescents. Després, expliquem els elements bàsics d’aquest paquet d’inspiració i
per què certs aspectes són importants a l’hora d’aprendre sobre arbres i boscos urbans.
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3.2 La importància dels arbres per als preadolescents
Els espais verds urbans proporcionen als joves llocs on passar temps i estar físicament actius, socialitzar
o gaudir d’un moment de tranquil·litat pel seu compte. Enfront de la digitalització creixent de la vida
dels joves, els espais verds urbans conviden als joves a trencar el comportament sedentari i moure’s
per a millorar la seva salut. Actualment, molts joves han perdut les interaccions diàries amb el món
natural, particularment amb els boscos. Això debilita els seus coneixements inherents sobre la natura i
els boscos, els seus fenòmens i interdependències, l’ús dels recursos naturals, etc. Tot i això, els espais
verds urbans són importants per als preadolescents, que estan entrant a un moment de la seva vida
que està ple de reptes. Simultàniament al desenvolupament físic i mental, la formació de la identitat és
una fase important a la vida del jove, durant la qual els amics esdevenen més importants que els pares.
Molts joves experimenten estrès a causa dels deures, de les seves pròpies ambicions, així com de la por
al fracàs o a dir que no als professors. Els desacords amb amics importants i patir assetjament –fora
o dintre entorns digitals– contribueixen a l’estrès dels joves. Molts intenten combatre-ho amb l’ajut de
solucions a curt termini com mirar la televisió, navegar per internet o banyar-se i sembla que necessitin
una major orientació per a afrontar l’estrès.
Tot i que la natura sembla tenir una importància secundària a la vida de l’adolescent, les àrees verdes i
el contacte amb la natura proporcionen una àmplia gamma de beneficis cognitius, emocionals i socials
als joves (9.9. El Doctor Bosc i arbres al servei de la nostra salut). Els espais verds, com els patis d’escola
o altres espais públics amb vegetació, poden proporcionar als adolescents un lloc per desestressarse movent-se activament o relaxant-se. Obtenen la possibilitat de tornar-se a centrar, desenvolupar
habilitats i confiança en ells mateixos i formar xarxes de suport social.
Els infants i joves de minories tendeixen a tenir menys accés a entorns naturals d’alta qualitat que els
seus homòlegs de cultures majoritàries. Tot i així, els beneficis directes de la natura són tan vitals per
als infants i joves immigrants, si no més, com per a tota la població. A més, el contacte amb la natura
pot ajudar els joves immigrants a fer front a l’estrès i als sentiments de tristesa, ja que l’aire lliure del
nou país sempre inclou alguns elements amb els què identificar-se.
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3.3 La importància dels patis escolars verds

Els entorns naturals poden mitigar els símptomes de diverses dolències. Per tant, els patis d’escola
verds ofereixen un recurs important per als estudiants, ja que permeten una exposició a la natura que
els infants i joves potser no podrien assolir fora de l’horari escolar.
La ciència ha demostrat que passar temps a la natura pot reduir la tendència a la violència i l’estrès
juvenil i ajudar-los a fer front als símptomes de TDA i TDAH. Fins i tot hi ha investigacions que
apunten a una relació positiva entre la presència d’espais naturals propers a l’escola i la disminució
dels comportaments criminals i la millora del desenvolupament cognitiu. Els infants amb TDAH poden
concentrar-se millor quan visiten i fan activitat freqüent una granja per a joves.
Nogensmenys, a causa del nostre estil de vida sedentari i de l’augment del temps de pantalla, que
s’ha estimat com a mínim en dues hores al dia per a joves, adults i infants, tendim a moure’ns menys
a l’actualitat. Fomentar el moviment durant tot el dia pot protegir als joves de malalties cròniques
causades per conductes sedentàries. Encoratjar el moviment a l’aire lliure durant l’esbarjo és un veritable
incentiu per adoptar un estil de vida físicament actiu per a tota la vida, cosa que es pot considerar una
mesura preventiva de salut crucial.
A més, anar a l’escola a peu o en bicicleta pot constituir més de la meitat de l’exercici intens recomanat
diàriament per a infants i joves. S’ha trobat que, en particular, anar en bicicleta a l’escola està correlacionat
positivament amb tenir una bona forma física. Si durant aquest trajecte en bicicleta de camí cap a
l’escola l’adolescent passa per espais verds, això també pot representar una part important de la seva
exposició diària a la natura.
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4. Arbres i boscos com assignatures

L’afebliment del vincle amb la natura provoca que les àrees verdes urbanes siguin menystingudes: com
que els joves creixen sense entendre el valor inherent de la natura urbana, quan siguin ciutadans adults
no veuran la necessitat d’exigir ciutats més habitables ni protegiran els seus entorns naturals. Per tal
que l’urbanita mitjà entengui la importància dels boscos urbans, cal introduir alguns coneixements
bàsics a Educació que desenvolupin ciutadans que comprenguin, valorin i vulguin salvaguardar la salut
dels ecosistemes de boscos urbans.
A causa del seu ampli impacte en la nostra
supervivència, però també en la qualitat de vida, els
arbres de carrer i els ecosistemes forestals urbans
es poden incloure a diverses assignatures, no més a
les tradicionals Ciències Naturals i Matemàtiques. En
llegir sobre la història urbana i el desenvolupament
econòmic de les ciutats, veiem el rol que tenen els
arbres. Quan aprenem Art, veiem que els paisatges
forestals inspiren els artistes arreu del el món. A
diferents idiomes, el vocabulari relacionat amb els
arbres i la natura recull, sorprenentment, molta
informació sobre espècies. Al temes socials, l’impacte
de la salut dels boscos i l’accés als boscos i les
zones verdes a les ciutats ensenya la importància
dels arbres i boscos urbans d’una manera holística.
A més a més, els arbres i els boscos urbans són
un tema comú que travessa línies temàtiques: és
a dir, afavoreixen un estudi integral de diverses
disciplines en comptes d’estudiar les assignatures
per separat. Els avantatges d’aquesta manera
d’ensenyar –integrada horitzontal o verticalment–
són que permet comprendre molt bé les associacions
i influències complexes sobre un tema. I és que les grans preguntes del món contemporani, tant de
l’educació com a la societat, van més enllà dels límits de les disciplines i requereixen un pensament més
ampli i general.

13

4.1 Què impedeix als docents ensenyar sobre boscos
urbans?
A la pràctica, l’intercanvi de coneixement continua sent la pràctica estàndard, tot i que teòricament ja
fa temps que han passat els dies de creure que, si simplement es transfereixen els coneixement als
estudiants, això provocarà que actuïn de manera responsable. Tot i que existeixen materials sobre una
gran varietat de temes amb diferents nivells de complexitat, la necessitat de buscar temps addicional
per preparar les activitats sovint pot desmotivar fins i tot al docent més engrescat per fer a classe tot el
que es proposa. A més de la manca de temps, també la falta d’interès, ganes o familiaritat amb el tema
juga un paper important. Altres impediments són la rigidesa del pla d’estudis, la manca o la distància
als espais verds des de l’escola i l’escassetat de recursos (financers, tècnics, etc.)
Hi ha un ampli consens en que cal avançar cap a mètodes d’aprenentatge actius, participatius i
experimentals que motivin l’alumne i tinguin un impacte real sobre la seva capacitat de comprensió,
pensament i actuació. Els adults del futur només tindran l’oportunitat d’abordar els problemes ambientals
més greus del món si hi ha un canvi públic col·lectiu, si ampliem la perspectiva de l’educació ambiental
vers el desenvolupament de capacitats, la comunicació i la creació de consciència pública. Aquest canvi
en l’educació també és una estratègia clau per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible
de les Nacions Unides.
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4.2 Característiques dels programes ambientals més
eficaços
A causa de, per exemple, la pressió per avaluar que experimenten els professors, la manca de recursos,
la mida de les classes i els patis escolars inadequats, amb massa freqüència les activitats educatives
a la natura es limiten a unes poques sortides a l’any; fins i tot a només una. Les activitats anuals són
un afegitó agradable, però no permeten un contacte espontani i freqüent amb la natura propera, que
és el que cal, a ser possible en entorns que resultin familiars. Tot i que els estudiants es beneficien
de visites inspiradores a llocs més singulars (per exemple, a la vora del mar o a un jardí botànic), el
contacte permanent amb la natura que ens envolta diàriament és més efectiu. En aquestes activitats cal
un component d’acció per què els estudiants s’impliquin.
Un altre element important dels programes ambientals més eficaços és que els joves vegin que els
seus esforços es prenen seriosament i que puguin materialitzar almenys algunes de les seves idees.
Per a això, un projecte de ciència ciutadana -un procés d’investigació col·laboratiu entre científics i no
científics- és un bon exemple, ja que destaca els objectius a assolir i permet practicar habilitats actives
entre d’altres. En aquest paquet hem destacat diverses maneres en què els estudiants poden implicarse amb les seves comunitats i elevar les lliçons apreses fins a l’administració local.
S’ha comprovat que els programes escolars, extraescolars i dels centres de natura més eficaços, mesurats
en termes d’implicació i acció mediambientals dels joves, comparteixen les aquestes característiques:
•

Donan oportunitats per obtenir coneixement

•

Donan oportunitats per formar actituds positives sobre el medi ambient

•

Donan oportunitats per aprendre i practicar habilitats actives

•

Activitats que es fan durant un temps llarg i que inclouen, al menys, un esdeveniment

•

Compleixen alguns dels objectius amb més valor
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5. La importància de
connectar amb la natura
La gran quantitat de temps que els nens i els joves passen a l’interior i a entorns antròpics i no
exposats a la naturalesa i als seus elements, contribueix a la desconnexió amb la natura. No obstant,
aquesta desconnexió també fa referència a l’alienació que els humans experimentem. Per tant, la
pèrdua d’interaccions amb la natura fa que disminueixi un ampli ventall d’avantatges per a la salut i el
benestar. Potser és encara més alarmant que aquesta desconnexió també desincentiva les emocions,
actituds i comportaments positius de les persones respecte al medi ambient. La davallada d’aquests
comportaments pot conduir a que les generacions futures pateixin un cicle de relacions disfuncionals
amb la natura.
La connexió amb la natura (o la relació amb ella) és un constructe psicològic mesurable que engloba la
relació de l’individu amb el món natural. Aquest concepte es mesura mitjançant un qüestionari d’opinió
amb afirmacions com “Sempre penso en com afecten les meves accions al medi ambient” o “El meu lloc
ideal per vacances seria una zona remota i salvatge”. El resultat d’aquesta prova indica quin grau de
connexió amb la natura experimentes.
S’ha comprovat que la relació amb la natura és un excel·lent predictor d’un major benestar psicològic i
de comportaments favorables respecte el medi ambient.
Estudis recents han revelat que cal anar
més enllà d’activitats que simplement
impliquin les persones amb la natura
només amb l’objectiu d’obtenir
coneixement. Cal aplicar vies que
desenvolupin una relació emocional
i significativa amb la ella. S’han
establert cinc camins per augmentar
la connexió amb la natura: aquests
camins proporcionen una ruta per què
les persones puguin desenvolupar
una nova relació amb el món natural,
més enllà de la instrumentalització
i el control, més enllà de la cerca de
coneixement.
Aquests cinc camins (Significat,
Compassió, Sentits, Emoció i Bellesa)
s’expliquen a continuació i s’utilitzen al
paquet d’inspiració per a ressaltar quins mètodes es fan servir per afavorir la connexió amb la natura a
cada lliçó. Us convidem a reflexionar-hi amb els estudiants al final de cada lliçó.
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5.1 Camins per connectar amb la natura

SIGNIFICAT - la natura aporta sentit a les nostres vides, per exemple, les
primeres aus migratòries a la primavera, una posta de sol o una sortida
del sol...

COMPASSIÓ - tenir cura de la natura i fer coses per al seu benefici, per
exemple, recollir escombraries a espais naturals, ajudar a un animal ferit...

SENTITS - entrar en sintonia amb la natura mitjançant els sentits, per
exemple, escoltar, gaudir de les olors, valorar les textures...

EMOTION - sentir-se viu a través de les emocions i sentiments que provoca
la natura, per exemple, escoltar el cant dels ocells a la primavera, sentir
una tronada o una tempesta de neu.

BEAUTY - observar la bellesa de la natura, per exemple, gaudir d’un
paisatge impressionant, d’un arc de Sant Martí, d’un detall, una olor, un so,
una música o una obra d’art que representi o s’inspiri en la natura...
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5.2 Pràctiques perquè els joves connectin amb la
natura
La ciència ha identificat pràctiques associades a l’enfortiment de la connexió dels joves amb la natura.
Aquestes es detallen a la taula següent.
•

Proporcionar temps per a la implicació directa amb la natura i la immersió en espais naturals

•

Centrar-se en les experiències que defineixen la connexió amb la natura:
• Identificació, sentiment de pertinença i unitat
• Gaudi
• Confort i seguretat
• Curiositat, interès, exploració
• Reptes i assoliments
• Comprendre la interdependència humana amb la natura
• Empatia i preocupació per altres éssers vius
• Estimar els animals salvatges i els hàbitats naturals

•

Donar temps als joves per trobar-se amb la natura al seu ritme, seguint els seus propis interessos

•

Fer-los saber que hi ha moltes maneres de ser una “persona de natura”, inclosos el joc i la recreació
a la natura, treballar la terra de manera sostenible, fer jardineria, estudiar història natural, cuidar
animals, fer art a la natura...

•

Fer col·laborar els joves en esforços col·lectius per estudiar i protegir el món natural

•

Basar les experiències a la cultura i l’ecologia locals

•

Compartir exemples d’entusiasme i cura de la natura

•

Assegurar-se que els joves vegin altres persones similars a ells compromeses amb la natura

•

Ensenyar als joves a registrar les seves observacions i experiències mitjançant l’escriptura, el
manteniment de registres científics i les arts

•

Començar amb els petits, però proporcionar accés a la natura a qualsevol edat

•

Cercar un compromís ampli, però entendre que fins i tot les experiències a curt termini a la natura
poden generar guanys en la connexió amb ella

•

Permetre que els joves superin les seves pors a la natura o les pors vers espècies concretes mitjançant
interaccions graduals adaptades al seu nivell de confort

De Chawla, 2020.
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5.3 La reflexió com a reforç de l’aprenentatge
Com s’esmenta a la pàgina anterior, registrant les observacions i experiències, l’alumne reflexiona sobre
el que ha passat i el coneixement que ha adquirit, integrant la comprensió amb la pròpia experiència.
Això li permetrà prendre millors decisions al futur i millorar les seves habilitats per assolir objectius.
A aquest paquet de materials, totes les lliçons acaben amb un moment de reflexió. Aquest moment de
reflexió es pot fer en grup o individualment. Tot i així, és important involucrar tots els estudiants a la
reflexió, que te aquests beneficis:
•

Promou l’aprenentatge independent i el pensament
crític

•

Ensenya a organitzar i expressar els propis pensaments

•

Augmenta la confiança i la consciència pròpies

•

Permet desenvolupar habilitats interpersonals

•

La motivació vers els estudis augmenta a mesura que
els alumnes supervisen i assumeixen la responsabilitat
del seu propi desenvolupament

Els docents necessiten rebre suport a l’hora d’implicar els estudiants en la reflexió. Molts estudiants
no entenen inicialment de quina manera els pot ajudar la reflexió i senten que la reflexió està massa
emfatitzada. S’ha demostrat que la tecnologia (formats audiovisuals, com ara aplicacions web de vídeo
i multimèdia) es pot utilitzar eficaçment per donar suport a la reflexió, però sense substituir la reflexió
escrita. Per exemple, els mapes mentals/conceptuals, els diagrames “aranya” o les notes adhesives són
eines útils de creació que ajuden a estructurar, categoritzar i establir connexions entre idees. Els mapes
mentals proporcionen a l’estudiant una visió general dels conceptes clau i les seves connexions i ajuden
a que l’aprenentatge reflexiu sigui visualment atractiu, dinàmic i memorable. També poden ajudar a
resumir i interioritzar els coneixements sobre un tema en concret.
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6. Eco-ansietat

L’ansietat climàtica entre els joves forma part d’un fenomen d’eco-ansietat més ampli. L’eco-ansietat
es refereix a un patiment pels problemes i amenaces ambientals, majorment. Tant l’eco-ansietat com
l’ansietat climàtica, així com la que causa la pandèmia, formen part d’un fenomen en què l’estat del món
afecta la salut mental (Pihkala, 2019).
L’ansietat és una reacció natural vers la magnitud dels problemes ambientals del món, per no parlar de
la pandèmia. Tanmateix, pot esdevenir un problema si és tan greu que la persona es paralitza. Hi ha dos
reptes i tasques fonamentals a l’hora de tractar els aspectes mentals de qualsevol d’aquests problemes
ambientals: mantenir la capacitat d’adaptar-se a les condicions canviants i aprendre a conviure amb
l’ambivalència.
La vaga escolar mundial liderada per
l’adolescent sueca Greta Thunberg
ha mobilitzat milions de joves
arreu del món. Aquest moviment
resulta encoratjador, ja que empra
els mecanismes centrals que es
necessiten per afrontar l’eco-ansietat
i els problemes ambientals en general:
expressar els sentiments propis i
actuar.
Per una banda, les oportunitats
per prendre acció ajuden a fer
front als problemes globals, però
al mateix temps, posar-hi l’accent
excessivament pot conduir a evitar
emocions alimentades pels problemes
ambientals i, fins i tot, a subestimar els seus riscos globals. Tot i així, els sentiments “negatius”, com ara
l’angoixa i la ira, es poden canalitzar cap a l’acció i la motivació.
Moltes persones han buscat al mindfulness –atenció plena– calma i felicitat per a les seves vides. La
investigació demostra que l’atenció plena ajuda a reduir l’ansietat, ja que ens permet sentir els nostres
pensaments i respondre a l’estrès amb consciència del que està passant en el moment present. En
comptes d’actuar instintivament, sense ser conscients de quines emocions o motius poden conduir
les nostres accions, ens adonem més del que ens passa pel cap i el cos. Les activitats de meditació a
la natura ofereixen una manera senzilla i eficaç de crear experiències enriquidores que donin suport a
les nostres habilitats per afrontar moments difícils. Els exercicis de meditació i atenció plena afegits a
aquest paquet d’inspiració també són una manera de nodrir grups forts i solidaris que es donen suport
mútuament en moments de necessitat, de la mateixa manera que un bosc urbà recolza els arbres
individuals que el formen.
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6.1 Fer front a l’ansietat pel mediambient, la crisi
climàtica i la pandèmia
L’organització Australian Psychology for Safe Climate ha elaborat estratègies per “fer front a l’aflicció
pel canvi climàtic” i que resumeixen els mecanismes centrals per fer front, psicològicament, als problemes.
Amb una mica d’adaptació i, sens dubte, observant les regles de distanciament social, aquestes també
poden ser d’utilitat a l’hora d’afrontar l’ansietat produïda per la pandèmia.
Estratègies de comportament:
•

Divertir-se, sentir-se bé: treballar els aspectes positius de la sostenibilitat i parlar-ne

•

Tenir rutines saludables: exercici físic; menjar saludable; prou son; passar temps a la natura; donarse permís per a simplement fer el que vingui de gust

•

Actuar: participar en grups d’acció climàtica; pressionar polítics i líders de la indústria; canviar
comportaments

•

Prendre un descans dels problemes: no fer cas de les notícies; dedicar un dia a “no fer res”

•

Centrar-se solament en un tema per reduir els nivells d’estrès: prioritzar les activitats en què
heu decidit invertir la vostra energia.

Estratègies de relacions:
•

Buscar suport social: compartir inquietuds,
pensaments i sentiments amb amics i companys
de confiança

•

Allunyar-se de la crítica: les experiències de
vida difícils són prou doloroses sense afegir-hi
crítiques de tipus “hauria de”.

•

Equilibrar l’acció amb la reflexió: llegir,
escriure un diari o un bloc, parlar amb persones
afins sobre com afronten aquests moments.

•

Cultivar l’esperança: transformar la por en una
cosa positiva. La por pot alimentar l’acció.

•

Guarir-se psicològicament: passar temps en
entorns verds i que coincideixin amb els vostres
objectius de recuperar-vos

Els docents i pares haurien d’abordar els problemes
ambientals d’una manera adequada a cada edat per reduir l’estrès potencial que causa a la canalla. Cal
fomentar les accions positives com a alternativa i permetre als nens i joves participar-hi i contribuir-hi.
Per exemple, implicar-los en les protestes mundials contra el canvi climàtic i en projectes creatius en
què puguin expressar les seves preocupacions. Aquest paquet d’inspiració fa la seva part ensenyant
als infants per què els arbres i els boscos són claus per a protegir l’habitabilitat del nostre planeta en
un clima canviant..
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A la taula següent es detallen estratègies addicionals per ajudar a fer front al canvi ambiental.

Estratègia

Posar l’estratègia en pràctica

Combineu la ciència sobre canvi climàtic amb
informació sobre com assolir un impacte real

Els joves han d’entendre les causes físiques
i socials de la crisi climàtica per identificar
solucions efectives. És igualment important per
a ells saber què poden fer per solucionar els
problemes, què fan els altres i com les decisions
preses avui tenen un potencial d’impacte positiu
pel demà.

Oferiu un espai receptiu on els joves puguin
compartir emocions

Feu saber als joves que poden compartir amb
seguretat els seus sentiments sobre el medi
ambient. Preneu-vos el temps necessari per
escoltar receptivament. Sigues solidari i orientat
a trobar solucions.

Encoratgeu a reinterpretar els problemes de
manera positiva

Ajudeu els joves a trobar el sentit a fer front
als reptes ambientals i a veure els aspectes
positius dels canvis que les societats han de fer
per preservar el món natural.

Feu visualitzacions

Centrant-vos al vostre entorn local, involucreu
els joves per visualitzar els futurs que els
agradaria que esdevinguessin i identificar
passos realistes per avançar cap a la direcció
desitjada.

Doneu als joves oportunitats per crear les
seves pròpies agendes i objectius

Empodereu als joves perquè investiguin els
problemes ambientals que els preocupen,
determinin accions personalment significatives
per solucionar-los i implementin idees
pràctiques que puguin fer individualment o
amb altres persones.

Fomenteu la confiança social

Reuniu als joves perquè treballin protegint i
restaurant el món natural, feu-los veure que no
estan sols, sinó que es poden aliar amb altres
persones que treballen en nom de la natura.

Demostreu que viure amb simplicitat
voluntàriament pot ser satisfactori.

Presenteu als joves exemples d’individus i
grups que troben la felicitat en la comunitat,
la creativitat, el servei i la natura, en lloc de
l’acumulació inabastable de coses materials

Connecteu els joves amb la natura

Doneu temps als joves perquè se sentin còmodes
i competents a la natura i en companyia d’altres
éssers vius
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