Núm.3
Amb aquest document volem recollir i fer-vos
fer vos arribar alguns recursos d’educació
ambiental i sostenibilitat per tal de que continueu treballant aquest àmbit als
centres educatius.
•

treball per tots aquells
lls que us agradin els insectes podeu
Proposta de treball:
construir un petit hotel per borinots pel balcó. https://bit.ly/3f2KOxW.
https://bit.ly/3f2KOxW Sabeu

que és un hotel d’insectes? https://bit.ly/2YHw4in
•

Article d’opinió:: llegiu l’article de Jose Luís Gallego de La Vanguardia
https://bit.ly/2KMtaAk i feu la vostra llista d’aprenentatges en
n relació a aquesta

crisi sanitària.
•

Apreneu i investigueu sobre les papallones: unitat didàctica complerta
pels alumnes de cicle superior de primària del Museu de Granollers en 6
capítols i tota la documentació adjunta a l’abast “Investiga
“Investiga amb l’Estela, el
misteri de la papallona del cards”
cards https://bit.ly/35qIvQD i pel professorat més
interessat curs de formació online del CREAF i l’AMB https://bit.ly/35gJDXi al
youtube, en dues sessions: https://bit.ly/3cVxpFP.

Foto enigma 1:
Nom de la papallona?
Ell seu color la delata...
delata.
Feu-nos
nos
arribar
les
vostres
apropataldelta@elprat.c
apropataldelta@elprat.cat
•

Foto enigma 2:
És una papallona reina.
reina
Què
uè mengen les seves erugues?
erugu
respostes

a

seaprat@elprat.cat

o

Reflexió sobre el nostre consumisme:: quins objectes teniu dobles?
dobles Podeu
respondre al post de @trencar.el.gel
a https://bit.ly/2VWBRyr amb el
#pratescsost per poder reconèixer les vostres aportacions.
aportacions Feu arribar
aquesta proposta als vostres alumnes de secundària. Segur que sorgeixen
reflexions interessants.
interessants

•

Trieu qualsevol dels audiovisuals disponibles del festival SunCine dins de la
secció “Cada
Cada aula un cinema” amb documentals per reflexionar sobre el
impacte
te que les accions humanes tenen
n en el medi ambient:
ambient
https://bit.ly/2WCuP1h
https://bit.ly/2WCuP1h.

•

Joc en línia per alumnes de cicle mitjà i superior sobre el canvi climàtic
de la Red Espanyola de Ciudades por el clima https://bit.ly/3b2AfYe.
https://bit.ly/3b2AfYe També
disponible en castellà i anglès per poder-ho
poder ho treballar des de altres àrees de
coneixement.

