
EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL 
Falconeria 

 
 
 
FORMAT 
Activitat d'aproximació als falcons dins l’aula 
 
PROGRAMA 
Pla General de Foment del Medi Ambient 
 
DESTINATARIS 
Alumnes d'educació primària (segon cicle) i  secundària.  
 
CALENDARI 
A determinar amb les escoles 
 
DURADA PREVISTA 
Durada d’una sessió: 1 hora 
 
OBJECTIUS 

- Fomentar l’estima cap als falcons i les aus rapinyaires com a mitjà per accedir 
al coneixement del medi natural que ens envolta, i com a eina d'educació 
ambiental. 

- Augmentar el nombre d’alumnes en edat escolar que fan reciclatge i crear-ne 
un hàbit. 

- Assolir una consciència per a la protecció de la natura. 
- Acostar els infants, joves i adults a l’observació de la natura. 

 
DESCRIPCIÓ 
Els falcons avui dia fan una tasca silenciosa però fonamental en el control biològic de la resta 
de població d’aus, tant als conreus com als aeroports, on des de fa 50 anys no s’ha trobat cap 
altra manera més efectiva de protegir els avions dels estols d’aus. Mitjançant la proximitat 
d’unes aus tan especials com els falcons i fent-les servir d’ambaixadores de la natura, es 
destaca la necessitat de protegir la natura que ens envolta. No es pot estimar allò que es 
desconeix.  
 
METODOLOGIA 
Les sessions, consten de  dues parts: 
1a.  Explicació de la falconeria, la fisonomia de les aus rapinyaires, la seva tasca a 
l’ecosistema, la protecció de les aus i medi que les envolta 
2a Xerrada informal amb els oients sobre allò que han escoltat i observat, seguint la següent 
metodologia:  

- Despertar l’interès pel falcó i el medi natural que envolta el nucli urbà del seu 
municipi.  

- Els alumnes trien una manera de protegir el medi natural al seu gust.  
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
En una aula del mateix centre 
 
RECURSOS 
Humans: falconer i especialista en educació viària, funcionari a l’administració G.U. (Carlos 
Ros).  
Materials: segons l’edat dels alumnes, es disposa de làmines per acolorir i traçar. 
Econòmics: col·laboració altruista de la societat de falconeria Cetreria del Siglo XXI 
 
OBSERVACIONS 
Cal la  presència del tutor.  
S’aconsella abans de la sessió haver fet una introducció o treball de recerca sobre els 
rapinyaires. 
 



INFORMACIÓ 
Departament de Medi Ambient. a/e perezrjm@montornes.cat Tel. 93 572 11 70 
 
INSCRIPCIONS:  
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


