Núm.4
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.

•

Proposta de treball 1. Endevina que endevinaràs. Juga a les
endevinalles
les al voltant dels habitants
habitants del mar elaborades pel CRAM.
https://bit.ly/3dx0Nme

•

Proposta de treball 2. Inspiraciència,, concurs de relats d’inspiració
científica
tífica que relacions ciència i escriptura d’una manera lúdica pensant i
imaginant la ciència des de la ficció. Per adults i alumnes de secundària
https://www.inspiraciencia.es/ca/

•

Proposta de treball 3. Aquest ocell és un Gafarró...
... del verb antic “gafar”
i és que agafa tiges i espigues per arribar a les llavors de les quals
s'alimenta. Feu-nos
nos arribar els vostres dibuixos o imatges a
seaprat@elprat.cat o apropataldelta@elprat.cat

•

Qüestionari
ri online.
online. Kahoot per als alumnes de secundària que vulguin
descobrir tot jugant l’Espai Natural del Riu cal Tet. Per poder jugar només
cal clicar aquí https://bit.ly/3blXrB5 en
n el marc del programa “Apropa’t al
delta” https://bit.ly/3eSBKvn al que esteu tots convidats a participar quan
puguem reprendre la nostra activitat normal.
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•

Reflexió al voltant de l’afectació de la contaminació atmosfèrica sobre la
salut de la població mundial a través de l’article “Un elefant a l’habitació” de
l’Eva Van Den Berg https://www.sostenible.cat/node/123355

•

18 documentals per estimar la natura. Tarda de cinema per gaudir de
la natura tot impregnant-nos
impregnant
i respirar natura http://ves.cat/etWB

•

Plàstic al món.

•

Interessant Infografia en format vídeo en 3D sobre la quantitat de
plàstics que es generen https://bit.ly/2WHPEZ2
La Infografia de la Fundació CRAM ens diu quines actuacions
a
podem fer cadascú de nosaltres per intentar reduir el plàstic
https://bit.ly/2WpKvWN

•

I els Serveis
erveis Ambientals Marins Anèl·lides ens dona més informació
dels Microplàstics https://bit.ly/2Z1Mcem

•

•

Observació d’ocells i aprendre a identificar el seu cant.
cant Aquests dies
es poden veure i escoltar molts
molt ocells. Aquest vídeo de Fundesplai et
mostrarà com pots enregistrar els seus sons i reconèixer el seu cant
https://bit.ly/35PRVWl

•

Vols saber què fer per tal d’estalviar energia a casa? Doncs aquí tens uns
consells per una llar eficient. Guia interactiva d’estalvi energètic de
l’habitatge de l’AMB. http://llareficient.amb.cat/
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