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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 centres 

educatius. 

 

 Proposta de treball 1.   Les tortugues marines del CRAM. Des del CRAM 

proposen a l’alumnat de cicle inicial i mitjà de primària veure el vídeo de la 

història de la Manyet, una tortuga que va anar al seu centre 

https://bit.ly/2AbG8ph. Un cop vist, podeu entrar al web del CRAM perquè 

l’alumnat pugui buscar algunes de les tortugues pacients que tenim al centre 

en aquest moment i llegir perquè han arribat al CRAM i que els hi ha passat 

https://bit.ly/36rTBWc. Cada alumne/a, pot triar la tortuga que més li hagi 

cridat l’atenció i pot representar amb un dibuix la seva història.  

 

 Proposta de treball 2.   Si vols seguir coneixent la flora del Delta i vols 

conèixer més a fons les Pinedes litorals del Prat i del Delta del Llobregat, 

saber com es diferencien per l’escorça, les fulles, les pinyes o pinyons, us 

deixem aquesta fitxa didàctica per l’alumnat https://bit.ly/36rQT2Y i les 

respostes de suport pel professorat https://bit.ly/3d21Pa2.  

 

 

 

 

 

A més també podeu gaudir d’aquesta infografia amb claus per identificar les 

diferents especies de pins autòctons peninsulars de la mà del CREAF i Alerta 

Forestal https://bit.ly/2Xx5dUW 

 Proposta de treball 3. Els Invertebrats del Delta. Pel Delta hi ha una gran 

biodiversitat d’invertebrats. A la següent fitxa us presentem a un insecte 

artròpode, la papallona tigre. Us deixem una fitxa didàctica per l’alumnat de 

cicle superior de primària i secundària https://bit.ly/371oVLN i les respostes 

de suport pel professorat https://bit.ly/3cxwStg. 
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 Projecte Orenetes. Ja es reactiva el Projecte de ciència ciutadana 

“Projecte Orenetes” on a través de la participació ciutadana es fa un 

seguiment dels nius d’orenetes dels pobles i ciutats de Catalunya. Us animem 

a participar en aquests censos. Es faran del 15 de juny al 31 de juliol. Entreu 

a la seva web. https://www.orenetes.cat/  

 

 

 
 

 Qüestionari online. Kahoot sobre la Flora dels aiguamolls i maresmes del 

Delta del Llobregat. https://bit.ly/2XMEsfm  

 

 Reflexió. Article escrit per la ONU sobre la Connexió entre naturalesa i 

coronavirus. https://bit.ly/2XkniW6 

Com ens afecta la naturalesa i el seu estat?  

 

 El dia 8 de juny ha estat el Dia Mundial dels Oceans. Aquí podeu trobar un 

recull de recursos per a poder treballar amb l'alumnat de totes les edats; 

també amb els més petits de llars d'infants: https://bit.ly/3752dlK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vídeos curts i subtitulats sobre Canvi Climàtic de la sèrie “our changing 

climate”. https://bit.ly/2MtrWek 
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 Del 22 al 26 de juny se celebrarà la Setmana de l’Energia 2020, coincidint 

amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. La Diputació de Barcelona 

i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ens ofereixen varis 

recursos virtuals. https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/setmana-de-l-

energia-virtual Us en destaquem dos d’ells: 

 

 

o Jocs on-line: 

 L’ús de l’energia a casa. Ruleta de paraules: 

https://bit.ly/2zi2IN8  

 

o Busca les energies renovables. Sopa de lletres: 

https://bit.ly/2MGsKN6  

 

o Exposició Treballem per una energia sostenible”:  

https://bit.ly/2AgMeVM   
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