
 
 

 
Amb aquest document volem recollir i fer

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

centres educatius.  

• Tot i que ja podem sortir i cada vegada podem fer més activitats fora de 

casa, no us perdeu alguns dels 

proposa la Fundación Biodiversitat

https://bit.ly/2AoOBG2

 

 

• Un article de reflexió

en acció, per fer pensar

 

 

• Com fer un hort al balcó

maco i productiu, ara i sempre. 

cassolà per tenir-ne cura 

 

 

• Una imatge val més que mil paraules. Aquí us deixem aquesta per pensar

hi una mica del compte de twitter @pinosysembrados

 

 

 

 

 

• Una unitat didàctica del 

que ja vàrem conèixer les papallones...i ara ens

ratpenat argentat

 

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 

Tot i que ja podem sortir i cada vegada podem fer més activitats fora de 

casa, no us perdeu alguns dels audiovisuals sobre medi ambient

Fundación Biodiversitat des de la seva #butacaverde

ly/2AoOBG2 

article de reflexió sobre salut i biodiversitat publicat per Ecologist

en acció, per fer pensar als vostre alumnes https://bit.ly/3gJcQz5

Com fer un hort al balcó ? Aquí trobareu recursos per tenir un hort ben 

maco i productiu, ara i sempre. https://bit.ly/2Mk6Wqs. I com fer un remei 

ne cura https://bit.ly/2VMAqTi. 

val més que mil paraules. Aquí us deixem aquesta per pensar

hi una mica del compte de twitter @pinosysembrados 

Una unitat didàctica del Museu de Granollers, de la mà de l’Estela, amb la 

que ja vàrem conèixer les papallones...i ara ens introdueix al 

ratpenat argentat: https://bit.ly/2VWvdbt 
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• Vídeos de curta durada produïts per 

d’habitants del micromón que no podem veure habitualment a simple vista. 

https://bit.ly/2WgqXno

 

• Breus capsules informatives

vinculades al món del malbara

 

- Malbaratament alimentari:

- Pobresa i desigualtats socials:

- Impactes ambientals i sostenibilitat:

- Economia circular:

- Dret a una alimentació digna:

 

• Com és el conreu de l’arròs

aquí la infografia https://bit.ly/2AukEnI

 

• Seguir fent ciència ciutadana i 

fitxes identificatives que ha elaborat l

https://bit.ly/3aTkQcJ 

urta durada produïts per Science into Images amb imatges 

d’habitants del micromón que no podem veure habitualment a simple vista. 

https://bit.ly/2WgqXno.  

 
 

 

capsules informatives d’Espigoladors https://espigoladors.cat

vinculades al món del malbaratament alimentari i les seves implicacions:

Malbaratament alimentari:https://bit.ly/3eAsuLs 

Pobresa i desigualtats socials: https://bit.ly/3gH1fRd 

Impactes ambientals i sostenibilitat:https://bit.ly/3cmpiBE 

Economia circular: https://bit.ly/2BmoBLR 

Dret a una alimentació digna: https://bit.ly/2TUvfiD 

conreu de l’arròs a la Finca de la Marina  https://bit.ly/3cnqMMk

https://bit.ly/2AukEnI 

Seguir fent ciència ciutadana i reconèixer les aus del nostre entorn amb algunes de les 

que ha elaborat l’ICO des del seu projecte ocells de jardí: 
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amb imatges 

d’habitants del micromón que no podem veure habitualment a simple vista. 

 

https://espigoladors.cat 

ment alimentari i les seves implicacions: 

https://bit.ly/3cnqMMk ? 

tre entorn amb algunes de les 

des del seu projecte ocells de jardí: 


