
 
 

 

 

Amb aquest document volem recollir i fer

ambiental i sostenibilitat per tal de que continueu treballant aquest àmbit als 

centres educatius.  

• Làmines per pintar d’espècies

platges metropolitane

comuns i investigar les r

https://bit.ly/2KeyPPr

 

• Article per reflexionar

biodiversitat i la cura que fem del nostre entorn: “ Protegir la natura és 

protegir la nostra salut” de Carles Castells, del CREAF. 

 

• Aplicació de ciència ciutadana

estacionals que experimenten les espècies 

conèixer el valor de la 

http://ritmenatura.cat/index.htm

 

• Reflexió: quins residus

al post de @trencar.el.gel 

per poder reconèixer les vostres aportacions. Feu arribar aquesta proposta 

als vostres alumnes de secundària. Segur que sorgeixen reflexions 

interessants. 

 

• Qüestionari online

https://bit.ly/34H1dU1

https://bit.ly/3cnqMMk

reprendre la nostra activitat normal. 

 

• Infografia sobre el 

primària de la Red Espanyola 

https://bit.ly/34KV7BL

conceptes des de diferents àrees de coneixement. 

 

• Proposta de treball

vostres dibuixos i/o imatge

apropataldelta@elprat.cat

 

Amb aquest document volem recollir i fer-vos arribar alguns recursos d’educació 

ambiental i sostenibilitat per tal de que continueu treballant aquest àmbit als 

Làmines per pintar d’espècies  i hàbitats de flora i fauna

platges metropolitanes, que podeu aprofitar per conèixer les espèci

i investigar les relacions que es donen entre elles

https://bit.ly/2KeyPPr 

Article per reflexionar sobre la situació actual, el valor de la 

i la cura que fem del nostre entorn: “ Protegir la natura és 

protegir la nostra salut” de Carles Castells, del CREAF. https://bit.ly/2Kdkras

Aplicació de ciència ciutadana per recollir dades sobre els canvis 

que experimenten les espècies  com la floració i la migració, per 

conèixer el valor de la fenologia i la informació que ens proporciona. 

http://ritmenatura.cat/index.htm 

residus heu reduït o deixat de generar ? podeu respondre 

al post de @trencar.el.gel   a  https://bit.ly/2VniZbD amb el #pratescsost 

per poder reconèixer les vostres aportacions. Feu arribar aquesta proposta 

als vostres alumnes de secundària. Segur que sorgeixen reflexions 

Qüestionari online sobre el món agrícola pels alumnes de cicle inicial  

https://bit.ly/34H1dU1, en el marc del programa “Apropa’t al camp”

https://bit.ly/3cnqMMk al que esteu tots convidats a participar quan puguem 

reprendre la nostra activitat normal.  

sobre el canvi climàtic per alumnat de cicle mitjà i superior de 

de la Red Espanyola de Ciudades por el clima:  

https://bit.ly/34KV7BL. En castellà i en anglès per poder treballar aquest 

conceptes des de diferents àrees de coneixement.  

de treball: aquest ocell és un cabusset...feu-

dibuixos i/o imatge d’aquesta espècie (seaprat@elprat.cat

apropataldelta@elprat.cat)  i il·lustrarem aquest butlletí amb elles. 
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vos arribar alguns recursos d’educació 

ambiental i sostenibilitat per tal de que continueu treballant aquest àmbit als 

flora i fauna dels parcs i 

les espècies més 

elacions que es donen entre elles a cada espai. 

sobre la situació actual, el valor de la 

i la cura que fem del nostre entorn: “ Protegir la natura és 

https://bit.ly/2Kdkras 

per recollir dades sobre els canvis 

com la floració i la migració, per 

i la informació que ens proporciona. 

podeu respondre 

amb el #pratescsost 

per poder reconèixer les vostres aportacions. Feu arribar aquesta proposta 

als vostres alumnes de secundària. Segur que sorgeixen reflexions 

pels alumnes de cicle inicial  

“Apropa’t al camp” 

al que esteu tots convidats a participar quan puguem 

per alumnat de cicle mitjà i superior de 

de Ciudades por el clima:  

. En castellà i en anglès per poder treballar aquest 

-nos arribar els 

seaprat@elprat.cat o 

i il·lustrarem aquest butlletí amb elles.  


