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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. Els Invertebrats del Delta. Pel Delta hi ha una gran 

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

coleòpter, l’escarabat terrer o de les dunes que viu a la sorra de les 

platges. Us deixem una fitxa didàctica per l’alumnat de cicle superior de 

primària i secundària https://bit.ly/2XU3YOI i les respostes de suport pel 

professorat https://bit.ly/2Y2TDjB  

   

 
 

A més també podeu jugar aquest qüestionari online. Es tracte d’un Kahoot 

sobre els invertebrats del Delta del Llobregat. https://bit.ly/2Y6zPgm  

 

 Reflexió. “La sensibilització social envers la conservació de la natura”. Una 

societat més sensibilitzada per a la conservació de la natura és una societat 

més implicada i això provoca una societat que participa directament en la 

conservació activa de la natura. https://bit.ly/2XPb3A8 

 

 17 aus, 17 ODS. Publicació de SEO/BirdLife que vincula els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) amb les característiques i forma de viure 

de 17 aus. 

https://bit.ly/2VVTYon 

 

 

 Calendari del Delta del Llobregat, una col·lecció d'imatges excel·lents. 

L'any 1992, el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat va 

iniciar l'edició del calendari. Enguany, el calendari està dedicat als Hàbitats de 

marge del delta del Llobregat, amb una selecció d'imatges que mostren les 

plantes i els animals que viuen en els marges de camins i camps, talussos i 

bardisses. https://bit.ly/2MjqH16  

 

 

https://bit.ly/2XU3YOI
https://bit.ly/2Y2TDjB
https://bit.ly/2Y6zPgm
https://bit.ly/2XPb3A8
https://bit.ly/2VVTYon
https://bit.ly/2MjqH16
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 Lectura amb el llibre “Som natura: el repte de l’Antropocè, l’era en que els 

humans canviem el món”, del Carles Castells i en Jaume Terradas . Llibre del 

TES i del museu d’història natural de Barcelona amb articles de l’exposició 

“Som natura” https://bit.ly/2KFgFqx 

 

 5 fonts d’inspiració per canviar el món. 5 projectes premiats 

“Champions of the Earth 2019”, premi mundial ecològic insígnia de les Nacions 

Unides. 5 figures destacades del sector públic i privat i de la societat civil les 

accions de les quals han tingut un impacte transformador positiu en el medi 

ambient. https://bit.ly/2TWWs4h  

 

 Biblioteca virtual. Prestatges d’Espais naturals. Una recull de recursos sobre 

el medi ambient i la natura en temps de confinament de les biblioteques de la 

Diputació de Barcelona. https://bit.ly/2zHgmts 

 

 

 Reflexió. Article del BBC News “Enseñanzas del coronavirus: 8 mesures per 

fer ciutats més habitables i saludables” (en castellà). 

https://bbc.in/2XS2Psa 

 

 

 

 Ofegats en plàstics. Butlletí especial DIBA. Aquest butlletí aporta un recull 

de diferents articles que parlen sobre la gran problemàtica de la generació de 

plàstics, el gran augment degut a la crisi del COVID-19, els plàstic al mar, al 

cos humà i la prohibició dels plàstics d’un sòl ús a partir del 2021. 

https://www.sostenible.cat/node/123566  

 

 

 Reflexió. “Converses confinades del tercer sector ambiental”. Converses que 

ens fan reflexionar sobre com el nostre entorn i el medi natural ha viscut els 

efectes de la COVID-19. https://bit.ly/3cZV7Rb 

 

 

 10 recursos educatius on-line sobre el medi ambient. Activitats i 

recursos on-line per treballar i reflexionar sobre el medi ambient.  

https://bit.ly/2URBunQ  

 

 Guia per a fer una ecoauditoria de l’aigua a casa i poder valorar el vostre 

consum d’aigua, alhora que establiu una estratègia per estalviar-ne. 

https://bit.ly/2UFIXGL 

  

https://bit.ly/2KFgFqx
https://bit.ly/2TWWs4h
https://bit.ly/2zHgmts
https://bbc.in/2XS2Psa
https://www.sostenible.cat/node/123566
https://bit.ly/3cZV7Rb
https://bit.ly/2URBunQ
https://bit.ly/2UFIXGL
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 Scape Room virtual del Delta. Joc d'enginy digital per salvar a una 

investigadora atrapada al Delta, superant diferents reptes al voltant dels 

ocells, plantes deltaiques, rastres,... Joc pensat per alumnes de Cicle Superior 

per jugar en família i Educació Secundària que han estat als espais Naturals 

del Delta.  https://bit.ly/30lFHUq   

Vinga a jugar, que us ho passareu molt bé! 

 

 

 Infografies sobre serveis ecosistèmics, béns i serveis que ens proporciona la 

natura essencials pel nostre benestar i desenvolupament econòmic i social. 

https://bit.ly/30KzDFk 
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