Núm.5
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.
•

Làmines per pintar amb ecoconsells
per una vida més sostenible per
alumnatt de cicle infantil de la Red de Ciudades por el Clima:
Clima
https://bit.ly/2XaVGSl Material en castellà.
https://bit.ly/2XaVGSl.

•

Qüestionari online sobre el món agrícola pels alumnes de cicle superior
https://bit.ly/2WE47X3 , 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.

•

Article per reflexionar sobre la situació actual i conceptes de l’ecologia
l’
“La vacuna del coronavirus ya la teníamos y nos la hemos cargado”
https://bit.ly/3dSO51p del científic del CSIC Fernando Valladares. Us
proposem també unes qüestions per a que feu pensar als vostres alumnes
de batxillerat: https://bit.ly/3cJfHpk.
https://bit.ly/3cJfHpk

•

Regaleu-vos
vos les oïdes i apreneu a identificar alguns dels cants del ocells
que durant les passejades que ja podem fer podríem reconèixer. A la web
del museu del Ter i trobareu una molt bona guia: https://bit.ly/2X8jTs9
I si en teniu ganes podeu incorporar les vostres observacions en algun dels
projectes de ciència ciutadana següents: https://bit.ly/3679MrV.
https://bit.ly/3679MrV
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•

Xerrada sobre la crisi ecosocial i climàtica a càrrec de la Yayo Herrero al
web de Rosa Sensat: https://bit.ly/2WDSSOi. Són 40’’ de conceptes,
analogies i aspectes
ctes sobre els que ens cal reflexionar i treballar amb
l’alumnat: principi de suficiència, principi de repartiment i nova
cultura de ciutadà. Imprescindible.

•

Conèixer una mica el món de les orquídies: Una fitxa didàctica bàsica per
l’alumnat: https://bit.ly/3bP8iE0 i les respostes de suport al professorat:
https://bit.ly/3bDpQCM

I tot una pila de més propostes recollides en un document per aprofundir en
el coneixement aquest grup de flors tant interessant: https://bit.ly/2zel5Cm.
https://bit.ly/2zel5Cm
Fins i tot uns materials per fer-ne
fer
de papiroflèxia.

•

Treballar sobre els residus que fem casa. Primer cal informar-se
informar
i fer una
diagnosi, per exemple
xemple amb aquesta proposta quiz de la mà de l’agenda 21
escolar de l’Hospitalet https://bit.ly/3cIxUDN.
Podeu seguir-los
los al twitter: @lhesostenibles i revisar el seu blog:
https://lhescolessostenibles.blogspot.com/ )
Posteriorment cal tenir un bon pla d’acció. Us hi podeu inspirar en aquest
vídeo: https://bit.ly/2Tm2kUq.
https://bit.ly/2Tm2kUq a favor del residu zero.

•

Un joc online sobre l’estalvi energètic a la llar per alumnat de primària:
https://bit.ly/3fXAeJ7 i una proposta de treball amb el mateix objectiu
aplicat a l’edifici escolar per secundària: https://bit.ly/3cMdc5G.
https://bit.ly/3cMdc5G

