Recursos gratuïts per a la vostra...
AGENDA 21 ESCOLAR
Recordeu que ambientalitzar vol dir transformar-vos en una “eco-escola”,
en una “escola verda”..., el que vol dir que vosaltres heu decidit dissenyar
i aplicar durant cada curs la vostra Agenda XXI escolar.
Però perqué ho heu fet?
Doncs perquè us sentiu com a mestres ideològica i moralment
COMPROMESOS amb els vostres alumnes i les properes generacions, a
les que voldríeu “ajudar” a evitar el risc de col·lapse social del que cada
cop més científics ens adverteixen... (canvi climàtic, fam, sequera,
desertització, desaparició massiva d’espècies i d’ecosistemes,
desforestació, catàstrofes climàtiques, noves malalties, esgotament del
petroli i d’altres recursos naturals...).
En ambientalitzar la nostra escola ajudem als nostres alumnes a capgirar
l’economia i la política a favor de la Terra i de la humanitat
I el vostre Ajuntament ha decidit ajudar-vos tot oferint-vos:
 activitats per a formar alumnes, pares i mestres
(cada curs l’Ajuntament us ofereix 25 hores d’activitats pels vostres
alumnes).
 suport per a auditar la gestió escolar en cada “àmbit”
 suport per dissenyar els vostres plans de millora ambiental
(per a cada “àmbit” de la mateixa llista).
 suport econòmic a l’equipament ambiental de la vostra escola
 assessorament ambiental i pedagògic

Els cinc àmbits ambientals que anireu treballant seran:
o l’energia i la mobilitat
o els residus
o l’aigua
o la natura, la biodiversitat i l’hort.
o l’àmbit transversal: “La terra està malalta”
Algunes activitats venen acompanyades pel següent símbol:

12-D

L’activitat referenciada d’aquesta manera complementa la que esteu
consultant.
I tot plegat no us representa cap despesa econòmica!!!
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ACTIVITATS
PER A
MESTRES
I PARES

CURSETS
1-A) CURSET PER GESTIONAR UN HORT ESCOLAR ECOLÒGIC: “EL
MÈTODE DE "PARADES EN CRESTALL"

Una enginyera agrònoma us oferirà la formació sobre el mètode de "parades en
crestall", ideal per a l’hort ecològic escolar:
 per la facilitat de gestió
 per la seva alta productivitat.
Prové d'experiències realitzades a les Illes Balears i ha estat aplicat amb molt èxit tant
en horts familiars com en horts escolars.
Aquest tècnic restarà, posteriorment, a la vostra disposició per a qualsevol consulta.
S’imparteixen dos cursets a través dels Plans de Formació de Zona que organitza el
Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Empordà:
 nivell bàsic
 nivell avançat.
La durada de cada curs és de 18 hores.
S’ofereixen segons el nombre de mestres interessats.

2-A) CURSET PER ELABORAR PAPER RECICLAT

Es tracta d’aprendre el procés per a elaborar el paper reciclat artesà:
 esmicolar el paper a trossets amb la batedora tot afegint aigua i elements
vegetals que li aportin textura o color
 allisar-ho amb el corró mentre la massa s'eixuga entre dues baietes
 assecar-ho i diposita-ho sobre el cim de les taules fins que s’assequi...
Aprendreu les eines bàsiques, els recursos que aporten els vegetals per enriquir el
resultat i diverses tècniques de decoració.
La seva durada és de tres hores.

3-A) CURSET PER ELABORAR JOGUINES RECICLADES

A partir d’un “power point”, i com si fossin receptes de cuina, es presenten nou
joguines elaborades amb material de rebuig com poden ser els taps d’ampolles de
suavitzant, els circuits d’ordinador, les capses de galetes.... tot amanit amb idees,
eines i aplicacions varies.
S’entreguen unes fotocòpies amb les “receptes” per tal de facilitar que els alumnes
puguin elaborar pel seu compte alguna de les joguines presentades.
S’acompanya de l’exposició física de les joguines més representatives.
A més s’exposaran al natural algunes joguines fetes per nens del tercer món, tot
explicant-los que el que per a nosaltres pot ser un “divertiment didàctic”, pel 80% dels
nenes el Món constitueix la seva realitat quotidiana.
La seva durada és d’una hora.

4-A) CURSET DE TÈCNIQUES
ADAPTADES A L’ÀMBIT ESCOLAR

NATURALISTES

DE

CAMP

S’expliquen els principis, la metodologia i les tècniques de:
 l’observació
 la captura
 la aprenentatge
 el col·leccionisme de restes
 la protecció d’espècimens de la fauna i flora
en el seu àmbit natural, o en el mateix pati de l’escola.
Capturar, observar, cuidar i estudiar escarabats, papallones, serps d’aigua, tritons,
gripaus, larves de libèl·lula i peixos d’aigua dolça... deixarà de ser cap misteri per a
vosaltres. Aquests recursos garanteixen als alumnes la vivència i el contacte directe
amb la natura, tot superant les restriccions de la il·lustració del seu llibre de text o de
les imatges d’un documental. D’aquesta manera l’aprenentatge de les ciències
naturals, i de valors ambientals, resulten molt més intensos, emocionals, entenedors i
perdurables.
La seva durada és d’una hora.

5-A) CURSET PER ELABORAR COMPOST A PARTIR DE LA
MATÈRIA ORGÀNICA RECOLLIDA AL MENJADOR ESCOLAR

Es tracta de transformar les deixalles orgàniques generades al menjador en compost,
o adob, i de retornar-ho al jardí, o a l'hort escolar, en forma d’aliment per a les seves
plantes. Aprendrem:
 les proporcions que s’han de barrejar entre la matèria fresca i la matèria seca
 la tipologia de les restes de menjar que poden generar problemes
 la periodicitat d’omplenatge i buidatge...
Son moltes les possibilitats didàctiques d’un compostador ja que funciona com un
ecosistema viu on els alumnes podran experimentar el cicle total de la vida (els éssers
vius neixen, creixen, es reprodueixen i moren, tot servint d'aliment a altres éssers vius
que reinicien el cicle).
Las seva durada és d’una hora

6-A) CURSET PER CONSTRUIR UNA BASSA D'AIGUA AL PATI DE
L’ESCOLA ON VISQUIN PEIXOS, AMFIBIS, INSECTES...
I COM EXPERIMENTAR-HI

Inclou pautes sobre el disseny i el manteniment d'una bassa on visquin els
invertebrats, els peixos i els amfibis que podran ser observats i analitzats pels
alumnes en qualsevol moment. Alhora es contribueix a augmentar la riquesa natural
de la comarca i del pati de l’escola. Els seus habitants (capgrossos, etc) també es
poden capturar i observar en peixeres dins de l’aula.
Es realitza a partir de la roda vella d'un tractor i de la impermeabilització del sol amb
una làmina de butil. Dins de la roda es col·loquen les roques que faran d’hàbitat per a
la fauna, i la vegetació d’aigua dolça. L’oxigenació de l’aigua es realitza de forma
natural a partir de les mateixes plantes aquàtiques.
La seva durada és d’una hora.

7-A) FABRIQUEM-NOS CORONES AROMÀTIQUES
AMB PLANTES

NOVETAT

Els alumnes s’elaboraran cadascun una corona amb el fenc i la lligaran, tot adornantles, també, amb plantes aromàtiques.
Els monitors aportaran els materials necessaris.
Dirigit als alumnes de Cicle Superior.
Durada de l’activitat: dues sessions d’una hora.

8-A) L’AGENDA 21 ESCOLAR, UN PROGRAMA
AMBIENTALITZAR EL NOSTRE CENTRE ESCOLAR

PER

A

Presentació dels continguts i de la metodologia de l’Agenda 21 escolar.
Es pot impartir:
 com a presentació de l’Agenda 21 escolar als nous mestres
 com a activitat recordatori pels mestres antics
La sessió s’imparteix amb el suport d’un “power point” i inclou esquemes explicatius
animats i fotografies de les activitats monitoritzades.
La seva durada és d’una hora.

9-A) LA TERRA ESTÀ MALALTA

Amb el suport d’un “power point”, ple d’imatges prou explícites, els mestres podreu
entendre la crisi ambiental global que afecta la Terra. Sota el nom de “Canvi
Global” els científics ja han batejat la munió d’influències que l’espècie humana
exerceix sobre l’habitabilitat del nostre planeta.
I és que la nostra taxa de consum i la quantitat de persones que habitem la Terra ja
hem superat la seva capacitat de càrrega.
Aleshores s’imposa un canvi d’estil de vida si volem deixar als nostres fills un
món habitable.
Aquesta sessió es fa imprescindible per entendre la importància i el sentit del vostre
programa educatiu: Agenda 21 escolar.
I a més a més correspon a l’activitat 1-F, que s’imparteix a tots els alumnes de sisè.

La seva durada és de dues hores.

10-A) EL CANVI CLIMÀTIC I L’ESCALFAMENT GLOBAL DEL NOSTRE
PLANETA

Amb el suport d’un “power point”, ple d’imatges prou explícites, els mestres podreu
entendre que és el que s’amaga rere les expressions de canvi climàtic, escalfament
global i efecte hivernacle. A causa dels gasos emesos per la crema del carbó, del gas
natural i dels derivats del petroli hem anat augmentant l’efecte hivernacle de la Terra. I
ara s’imposa frenar-lo. De l’èxit o del fracàs d’aquest gran repte depèn que les
properes generacions se’n surtin o que els aboquem a una greu crisi de civilització i a
una extinció massiva d’espècies animals i vegetals en un món que serà cada cop més
càlid.
Un tema bàsic per entendre les greus repercussions dels àmbits de la mobilitat i
l’energia sobre el medi ambient.
La seva durada és d’una hora.

11-A) LA GESTIÓ DELS RESIDUS ESCOLARS

Amb aquesta sessió us expliquem la problemàtica que provoca la generació de
residus. I és que l’agricultura, la industria, el transport, la nostra casa, el comerç.... el
nostre sistema de vida es basa en un creixement sense límit en l’explotació dels
recursos naturals del nostre planeta que necessitem per a elaborar els productes que
consumim..., un procés que a més a més genera quantitats de residus.
I a la natura no li donem temps de “reciclar-los”, o de depurar-los.
Per la qual cosa patim la contaminació i l’enverinament de les seves espècies i, fins i
tot, la nostra intoxicació.
Què hem de fer amb tants residus tòxics?
Què podem fer des de l’escola?
La seva durada és d’una hora.

ACTIVITATS
SOBRE
L’AIGUA

EXCURSIONS:
1-B) DESCOBRIM EL RIU MANOL

Visita guiada al curs mig del riu Manol. Els alumnes podran, ficant-se dins de l'aigua,
capturar vertebrats i macro invertebrats amb els estris aportats pels monitors.
Descobriran vivencialment la fauna d'un ecosistema fluvial.
L’activitat es completa amb una introducció a la flora del bosc de ribera i la pressa de
mostres per elaborar un herbari.
La visita guiada inclou una activitat preparatòria prèvia que es realitza dins de l’aula
d’una hora de durada. Consta d’un passi de diapositives descriptives dels tres cursos
d’un riu mediterrani, i que inclou imatges d’altres escoles fent l’activitat.
Algunes espècies capturades es podran observar posteriorment a l’aula i afegir a la
bassa, si l’escola en disposa.
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la primavera.
Els alumnes de Figueres o Vilafant es poden desplaçar fins el riu amb bicicleta o
a peu. No obstant, en cas de fer servir autocar, les despeses de desplaçament
aniran a càrrec de l'escola.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: mitja jornada.
2-B

2-B) DESCOBRIM EL RIU MUGA

Visita guiada als cursos alt, mig i baix del riu Muga on els alumnes, ficant-se dins de
l'aigua, capturaran vertebrats i macro invertebrats amb estris aportats pels monitors.
Descobriran vivencialment la fauna d'un ecosistema fluvial. L’activitat es completa amb
la introducció a la flora del bosc de ribera i amb la pressa de mostres per elaborar un
herbari. Als alumnes se’ls farà remuntar 200 metres del riu per a acostumar-los a
caminar dins de l’aigua i per observar el riu des de dins. Seria bo la creació d’un futur
biòtop d’aigua dolça dins del pati escolar, una bassa d’aigua feta d’una roda de tractor.
La visita guiada inclou una activitat prèvia que es realitza dins de l’aula, i d’una hora
de durada. Consta d’un vídeo amb escenes subaquàtiques de la fauna que els

alumnes podran admirar i capturar i d’un passi de diapositives descriptives dels tres
cursos del riu Muga i imatges d’altres alumnes fent l’activitat.
Una maqueta en tres dimensions també els crearà una idea més clara del relleu
geogràfic que envolta el riu.
Es capturaran vertebrats (peixos, capgrossos...) i invertebrats (nedadors d’esquena,
larves de libèl·lula, ditiscos, escarabats d’aigua, crancs de riu...) per enriquir la bassa
d’aigua dolça del pati de l’escola, en cas de comptar-hi.
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la primavera.
Les despeses de desplaçament aniran a càrrec de l'escola.
Dirigit als alumnes de 2n en endavant.
Durada de l’activitat: mitja jornada o jornada completa.
1-B

3-B) VISITEM UNA CENTRAL HIDROELÈCTRICA A L'EMPORDÀ

Una central hidroelèctrica que es troba al terme municipal d'Arenys d'Empordà, a la
vora del riu Muga, ofereix visites guiades per als alumnes de les escoles
empordaneses.
Una central petita, la versió ecològicament més sostenible, una petita central de gestió
"familiar" i amb un mínim impacte ambiental.
La reserva es farà a Daniel Ramírez, propietari de la central i guia, al telèfon
677208677. feu constar que truqueu en nom nostre, l’entitat que us orienta en
l'Agenda 21 escolar a aquesta escola.
Les despeses de desplaçament aniran a càrrec de l'escola.
Dirigida als alumnes de cicle superior.
Durada de l’activitat: mitja jornada.

ACTIVITATS PER A REALITZAR DINS DE L’ESCOLA.
4-B) CONEGUEM EL CICLE NATURAL DE L’AIGUA I DELS RIUS

Començarem amb el visionat de diapositives descriptives de la geologia i la biologia
d’un riu mediterrani i empordanès i dels seus tres cursos. També experimentarem amb
una maqueta que conforma els tres cursos d’un riu imaginari i que demostra
experimentalment l’efecte de l’erosió, el transport i la sedimentació dels materials
minerals. Amb una segona maqueta aprendrem com es depura l’aigua residual.
I amb una tercera maqueta en tres dimensions de tot l’Empordà ajudarà els alumnes a
fer-se una idea encara més clara del relleu geogràfic que envolta els rius
empordanesos. També els expliquem la depuració de l’aigua residual i la potabilització
de l'aigua de consum, tot aprofitant una maqueta d'una potabilitzadora que permet
observar el procés de potabilització.
Dirigit als alumnes de cicle inicial i mitjà.
Durada de l’activitat: 1 hora.

5-B) CONSTRUÏM UNA BASSA D'AIGUA PER QUE HI VISQUIN
PEIXOS, AMFIBIS I INSECTES

S’ofereixen pautes de disseny i de manteniment d'una bassa on viuran invertebrats,
peixos i amfibis que podran ser observats i analitzats pels alumnes mentre:
 es contribueix a augmentar la riquesa natural de la nostra comarca
 es contribueix a augmentar la biodiversitat del nostre pati
 es proporciona un ecosistema aquàtic per aprofitar-lo experimentalment.
Els seus habitants (capgrossos, etc) es podran capturar i observar en peixeres dins de
les aules.
Posteriorment, i durant dues hores, es realitzarà el muntatge de la bassa a càrrec d’un
grup reduït d’alumnes, i sempre sota la supervisió del monitor.
Com a contenidor s’aprofitarà una roda vella de tractor que hauria de proporcionar la
mateixa escola (pares, algun mestre...) Per a la impermeabilització del sol es farà
servir una làmina de goma-butil que proporcionaria el monitor. Dins de la roda es

col·locaran roques que faran d’hàbitat per als seus “habitants”, però que abans
haurien d’haver portat els alumnes de fora de l’escola.
També s’hi col·locaran les plantes aquàtiques que proporcionarà el monitor.
L’oxigenació de l’aigua es realitza de forma natural a partir de l’oxigen que aportaren
les pròpies plantes aquàtiques, que també proporciona el monitor.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de la presentació 1 hora (per a tota la classe).
Durada del muntatge 2 hores (amb un grup restringit d’alumnes).
7-B

6-B) FEM EL SEGUIMENT I EL MANTENIMENT DE LA BASSA
D’AIGUA DEL NOSTRE PATI

Amb el suport del monitor, i coincidint amb cada estació de l’any, es farà el
manteniment de la bassa, el que implica:
 netejar-la del fang i de la brossa
 desbrossar-la de les plantes més invasives
 reposar-hi les plantes que es facin malbé
 mantenir el substrat de pedres
 supervisar l’evolució de la seva fauna aquàtica.
Es pot aprofitar per fer un registre de l’evolució estacional de la seva fauna i de la seva
flora a partir d’un registre fotogràfic i d’una presa de mesures enregistrades en una
plantilla, dades i imatges que es podran traslladar, posteriorment, a un format “power
point”, o a un mural.
Dirigit als alumnes de P-5 en endavant.
La durada de cada sessió serà d’uns 20 minuts. Els alumnes que hi participin ho
faran en grups restringits.
7-B

7-B) MUNTEM UN AQUARI DINS DE L’AULA

Tot comptant amb la peixera que us proporcionarà el monitor, es farà una captura de
vertebrats (peixos, capgrossos...) i d’invertebrats (nedadors d’esquena, larves de
libèl·lula, ditiscos, escarabats d’aigua, crancs de riu...). Serien els mateixos que viuen
a la bassa del pati de l’escola, o al riu que es visiti durant una excursió.
Aquesta peixera hauria de comptar amb:
 un motor d’oxigenació
 un filtre de neteja de l’aigua
 un fluorescent de llum.
El muntatge de la peixera anirà a càrrec del monitor ajudat pels alumnes i, en cas de
no disposar-ne, el monitor la proporciona a l’escola. Un cop muntada la peixera, i
plena de fauna, de caus de pedra i de sorra, seria bo que el mestre els fomentés un
seguiment fotogràfic o un registre en plantilla de les dades observables (fases de la
metamorfosi dels capgrossos... etc).
Dirigit als alumnes de P-3 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.
1-B

2-B

8-B) DESCOBRIM AMB UN MICROSCOPI ELS
MICROBIS I ALTRES ANIMALS QUE VIUEN DINS DE
L’AIGUA

NOVETAT

Després d’uns quants anys treballant amb basses i amb peixeres hem decidit facilitar
l’accés als alumnes també a la fauna que mai es veu a simple vista. Peixos, crancs,
cargolines i capgrossos són els animals més fàcils d’observar, tanmateix la fauna
d’aquests dos petits ecosistemes aquàtics abasta una munió immensa de protozous,
bacteris, algues i microbis que podran ser observats amb un microscopi. I afegim una
lupa binocular al nostre instrumental per facilitar l’observació, també, d’altres
invertebrats, com els insectes aquàtics.
Mentre els alumnes facin les observacions per parelles la resta visionarà el
documental “Microcosmos” per anar-se ambientant.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: una hora.
9-D

11-D

AUDITORIA AMBIENTAL DEL CONSUM DE
L’AIGUA QUE ES FA A L’ESCOLA.
9-B) CALCULEM QUANTA AIGUA CONSUMIM A L’ESCOLA

Els alumnes, organitzats en grups de 5, acompanyaran al monitor a enregistrar el
nivell de consum d’aigua de cada una de les aixetes escolars. El sistema d’aixeta
escolar més freqüent és el que inclou un temporitzador, un pistó que, un cop apretat,
deixa anar aigua mentre no recupera la seva posició original.
La seva “relativa” efectivitat implica un consum per apretada que pot oscil·lar de 1,5 a
5 litres.
L’excés de consum escolar d’aigua és a causa d’aquest “sistema”, tan poc regular.
L’alternativa és poder regular el consum aixeta per aixeta, amb la instal·lació d’una
brida al voltant del pistó, reduint d’aquesta manera es redueix el seu temps d’obertura
fins ajustar-lo a la capacitat d’un got d’aigua: 125 cc.
Els alumnes, alhora que recullen les dades de consum sense brida, ho fan del consum
amb la brida que ells mateixos hauran instal·lat a cada aixeta.
Finalment es calcula en la pissarra quanta aigua pot arribar-se a estalviar l’escola
durant cada curs (uns 750.000 litres de mitjana).
Es recomana que els alumnes presentin la seva experiència, i les seves propostes
d’estalvi d’aigua davant el claustre de l’escola en format tipus “power point”.
Dirigida als alumnes de 4rt en endavant.
Durada de l’activitat: 2 hores.

ACTIVITATS
SOBRE
L’ENERGIA I
MOBILITAT

EXCURSIONS:
1-C) VISITEM, ACOMPANYATS
HIDROELÈCTRICA A L'EMPORDÀ

D’UN

GUIA,

UNA

CENTRAL

Una central hidroelèctrica que es troba al terme municipal d'Arenys d'Empordà, a la
vora del riu Muga, ofereix visites guiades per als alumnes de les escoles
empordaneses.
Una central petita, la versió ecològicament més sostenible, una petita central de gestió
"familiar" i amb un mínim impacte ambiental.
La reserva es farà a Daniel Ramírez, propietari de la central i guia, al telèfon
677208677. feu constar que truqueu en nom nostre, l’entitat que us orienta en
l'Agenda 21 escolar a aquesta escola.
Les despeses de desplaçament aniran a càrrec de l'escola.
Dirigida als alumnes de cicle superior.
Durada de l’activitat: mitja jornada.

ACTIVITATS PER A REALITZAR DINS DE L’ESCOLA.
2-C) DESCOBRIM L’EFECTE DELS GASOS CONTAMINANTS D’UN
COTXE I L’ÚS “NORMALITZAT” DE LA BICICLETA QUE ES FA A
DINAMARCA, HOLANDA, CUBA, MÈXIC...
Consisteix en, un cop explicat l’efecte hivernacle i el canvi climàtic que està provocant
la humanitat a partir del visionat d’un “power point”, i un cop entesos els conceptes,
introduir un vehicle a motor dins del pati de l’escola i demostrar-los als alumnes com
contamina aquest i com és d’important la seva “contribució” a l’escalfament del nostre
planeta. Posteriorment es presenta un “power point” amb imatges d’alguns països que

ja mantenen un sistema normalitzat de circulació en bicicleta que és quan s’ha assolit
que el 30%, o més, dels desplaçaments dins de les ciutats ja es facin en bicicleta.
Es tracta de que els nostres alumnes provin d’anar a l’escola, a comprar, a l’església,
a casa dels amics i, fins i tot, de festa, amb bicicleta
Dirigida als alumnes de P-5 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

3-C) DESCOBRIM QUÈ SÓN EL CANVI CLIMÀTIC I LES ENERGIES
ALTERNATIVES
A partir del visionat d’un “power point” els alumnes es familiaritzaran amb conceptes
com contaminació atmosfèrica, efecte hivernacle, canvi climàtic, escalfament global,
estalvi i eficiència energètica... tot manipulant també panells solars per generar
energia, un molí de vent, una maqueta de cotxe elèctric...
S'expliquen el concepte d'energies alternatives, les generades de manera neta.
L’alternativa a la manera com la humanitat ha generat la major part de l'energia durant
els darrers 100 anys cremant els combustibles fòssils que han provocat aquest canvi
climàtic.
Són les energies que necessitem per a les nostres cases, les nostres ciutats i les
nostres indústries, per propulsar els nostres vehicles i els nostres mitjans de
transport... però sense posar en perill l’habitabilitat del nostre planeta Terra en
escalfar-lo tot augmentant el seu efecte hivernacle.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior. Durada de l’activitat: 1 hora.

AUDITORIA AMBIENTAL DEL CONSUM ENERGÈTIC
ESCOLAR I DE LA MOBILITAT PER ARRIBAR FINS A
L’ESCOLA.
4-C) CALCULEM QUANTA ENERGIA CONSUMIM A L’ESCOLA, I COM
ENS DESPLACEM PER ARRIBAR-HI

Els alumnes, distribuïts en grups de 5, registraran els nivells de temperatura i les
hores que la llum resta oberta a l’escola per tal de mesurar:
 el consum de l’electricitat en forma de llum
 el consum de gasoli en escalfar l’aigua de la calefacció
El monitor els acompanyarà durant aquest recull de dades.
També es recollirà, en format d’enquesta, la modalitat de transport que els pares
utilitzen per portar-los fins a l’escola.
Posteriorment, i amb el suport del mestre:
 elaboraran un “plànol energètic” del centre escolar
 proposaran millores dins de l’escola per a contribuir a estalviar energia i a
estalviar emissions de CO2 a l’atmosfera
i les presentaran davant del claustre de l’escola en format “power point”.
Dirigida als alumnes de cicle superior.
Durada de la recollida de dades al centre: 1 hora.

Apaguem els llums

ACTIVITATS
SOBRE
L’HORT I
LA NATURA

EXCURSIONS
1-D) DESCOBRIM EL RIU MANOL

Visita guiada al curs mig del riu Manol. Els alumnes podran, ficant-se dins de l'aigua,
capturar vertebrats i macro invertebrats amb els estris aportats pels monitors.
Descobriran vivencialment la fauna d'un ecosistema fluvial.
L’activitat es completa amb una introducció a la flora del bosc de ribera i la pressa de
mostres per elaborar un herbari.
La visita guiada inclou una activitat preparatòria prèvia que es realitza dins de l’aula
d’una hora de durada. Consta d’un passi de diapositives descriptives dels tres cursos
d’un riu mediterrani, i que inclou imatges d’altres escoles fent l’activitat.
Algunes espècies capturades es podran observar posteriorment a l’aula i afegir a la
bassa, si l’escola en disposa.
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la primavera.
Els alumnes de Figueres o Vilafant es poden desplaçar fins el riu amb bicicleta o
a peu. No obstant, en cas de fer servir autocar, les despeses de desplaçament
aniran a càrrec de l'escola.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: mitja jornada.
2-D

2-D) DESCOBRIM EL RIU MUGA

Visita guiada als cursos alt, mig i baix del riu Muga on els alumnes, ficant-se dins de
l'aigua, capturaran vertebrats i macro invertebrats amb estris aportats pels monitors.
Descobriran vivencialment la fauna d'un ecosistema fluvial. L’activitat es completa amb
la introducció a la flora del bosc de ribera i amb la pressa de mostres per elaborar un
herbari. Als alumnes se’ls farà remuntar 200 metres del riu per a acostumar-los a
caminar dins de l’aigua i per observar el riu des de dins. Seria bo la creació d’un futur
biòtop d’aigua dolça dins del pati escolar, una bassa d’aigua feta d’una roda de tractor.
La visita guiada inclou una activitat prèvia que es realitza dins de l’aula, i d’una hora
de durada. Consta d’un vídeo amb escenes subaquàtiques de la fauna que els
alumnes podran admirar i capturar i d’un passi de diapositives descriptives dels tres
cursos del riu Muga i imatges d’altres alumnes fent l’activitat.
Una maqueta en tres dimensions també els crearà una idea més clara del relleu
geogràfic que envolta el riu.
Es capturaran vertebrats (peixos, capgrossos...) i invertebrats (nedadors d’esquena,
larves de libèl·lula, ditiscos, escarabats d’aigua, crancs de riu...) per enriquir la bassa
d’aigua dolça del pati de l’escola, en cas de comptar-hi.
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la primavera.
Les despeses de desplaçament aniran a càrrec de l'escola.
Dirigit als alumnes de 2n en endavant.
Durada de l’activitat: mitja jornada o jornada completa.
1-D

3-D) DESCOBRIM LA FAUNA DEL NOSTRE LITORAL

Dos monitors us acompanyaran a la descoberta del litoral per a conèixer un biòtop
natural amb molta riquesa ecològica on farem, entre tots, una captura d’animals
invertebrats i vertebrats.
El lloc on anirem a fer l’activita es troba a Llançà (es pot anar “amb tren”), en concret
a Cala Canyelles, a prop de Cap Ras
Els alumne emplenaran una fitxa col·lectiva estructurada pels diferents grups de
vertebrats i d’invertebrats que hauran anat capturant.
També recollirem les restes d’animals que les onades hagin anat llencant a la platja,
les classificarem i ensenyarem als alumnes a fabricar-se una capsa per col·leccionar
tot el que hagim anat trobant. Les podreu fabricar a partir d’una capsa de sabates i us
podreu ajudar d’una guia per saber el nom de cada espècie que trobeu.
Es pot completar l’activitat resseguint el camí de ronda del litoral tot envoltant la
península de Cap Ras.
Inclou una sessió prèvia d’una hora a realitzar dins de l’aula amb diapositives que
expliquen la zonació litoral de les espècies i la seva classificació per grups biològics.
Les despeses de desplaçament aniran a càrrec de l'escola.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà en endavant.
Durada de l’activitat: tres hores.

4-D) DESCOBRIM L’ENTORN NATURAL DE LA NOSTRA VILA, O
POBLE

Es tracta de realitzar una interpretació del paisatge que envolta la vila o poble on es
troba l’escola, tot esbrinant la influència de l’home en la seva evolució.
També descobrirem les seves característiques geològiques, faunístiques i vegetals.
Ens dirigirem, prioritàriament, al curs d’aigua més proper on farem captura de
vertebrats i invertebrats aquàtics que es poden treballar a la classe dins d’una peixera,
i que també poden enriquir la bassa del pati de l’escola.
Ho enriquirem amb l’elaboració d’un herbari amb mostres de bosc mediterrani o de
ribera.
Aquesta activitat es pot fer a peu o en bicicleta.
Dirigida als alumnes de P-5 en endavant.
Durada de l’activitat: mitja jornada.

5-D) DESCOBRIM ELS ANIMALS QUE VIUEN
DINS DEL MAR RECOLLINT I COL·LECCIONANT
LES RESTES QUE TROBAREM A LA PLATJA

NOVETAT

Farem una excursió a la platja de sorra que es trobi més a prop del municipi, i ens
dedicarem a recollir el màxim de restes d’animals que les onades hagin anat
escampant sobre la sorra. Caballets de mar, esquelets de cranc, ous de tauró o de
ratlla, petxines, estrelles de mar dissecades pel Sol... són alguns dels animals que
anirem trobant. Els classificarem i ensenyarem als alumnes a fabricar-se una capsa
per col·leccionar tot el que hagim anat trobant. La fabricarem a partir d’una capsa de
sabates i ens ajudarem d’una guia per saber el nom de cada espècie que trobem.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà o superior.
Durada de l’activitat: dues hores.

ACTIVITATS PER A REALITZAR DINS DE L’ESCOLA
6-D) APRENGUEM LES RESTES, LES MARQUES I LES PETJADES
QUE DEIXEN ELS ANIMALS A LA NATURA

Es presenten als alumnes les claus per interpretar els rastres (petjades, femtes,
rossegades, plomes, nius...) que es troben a la natura i que ens donen les “pistes”
sobre la fauna vertebrada que hi viu. Uns rastres que es poden col·leccionar i estudiar,
tant a l’aula com a casa de l’alumne.
El seguiment dels rastres es un sistema que fan servir els naturalistes per descobrir
els animals vertebrats que viuen en una zona determinada, tot sovint, no se’ns
mostren directament per causa de la por ancestral que ens tenen als humans.
Són un grapat de coneixements per aprofitar molt millor les excursions i passejades,
tot afegint-hi els coneixements adquirits amb l’assignatura de medi.
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la primavera,
per tal que els alumnes puguin trobar els rastres dels animals que es mostren
molt actius després d’hivernar i amb la felera de la cria i l’aparellament.
Dirigit als alumnes de cicle inicial en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

7-D) INSTAL·LEM ESTRIS AL PATI DE L’ESCOLA PER A ATRAURE
OCELLS, MAMÍFERS, RÈPTILS, AMFIBIS I INSECTES

Després d’una xerrada audiovisual es mostraran els diferents recursos destinats a que
la fauna vertebrada i la invertebrada puguin poblar el jardí i l'hort de l'escola.
 Caixes niu
 Menjadores
 abeuradors
 ...
I tot per a crear un ecosistema urbà ple de vida dins del nostre pati enriquint la
biodiversitat de la comarca. L’escola disposarà amb tot plegat d'un recurs

experimental per a reforçar les activitats de medi . L’activitat consisteix en una sessió
informativa d’una hora de durada, seguit de mitja hora per a instal·lar-hi els estris,
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la tardor,
quan els ocells ja han abandonat els seus antics nius i encara som a temps
d’oferir-los nius nous.
Dirigit als alumnes de P5 en endavant.
urada de l’activitat: 1 hora fins a 2n curs, i 1hora i 30 minuts per a la resta de
nivells.

8-D) FABRIQUEM CAPTURADORS D’INSECTES PER UTILITZAR AL
PATI DE L’ESCOLA

Es tracta d’aprofitar els pots de vidre per a conserves, llegums, etc, que es llencen a
casa com a residus, i que els mateixos alumnes es puguin portar de casa seva, i
adaptar-ne uns tubs de goma transparent per on aspiraran els invertebrats del pati. I,
així, poder capturar-los. És una activitat que complementa molt bé la 8-D. El monitor
realitzarà l’activitat tot cridant alumne per alumne mentre la mestra l’activitat segueix-hi
impartint la classe habitual. En capturar-los aquests invertebrats es queden dins del
pot i, posteriorment, es poden traspassar a dins d’un terrari per poder observar-los
dins de l’aula.
Les dates ideals per a aquesta activitat són les que corresponen a la primavera,
quan els invertebrats es troben més actius per disponibilitat d’aliment i clima.
Dirigit als alumnes de cicle inicial en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

9-D) CONSTRUÏM UNA BASSA D'AIGUA PER QUE
HI VISQUIN PEIXOS, AMFIBIS I INSECTES AQUÀTICS
S’ofereixen pautes de disseny i de manteniment d'una bassa on viuran invertebrats,
peixos i amfibis que podran ser observats i analitzats pels alumnes mentre:
 es contribueix a augmentar la riquesa natural de la nostra comarca
 es contribueix a augmentar la biodiversitat del nostre pati
 es proporciona un ecosistema aquàtic per aprofitar-lo experimentalment.
Els seus habitants (capgrossos, etc) es podran capturar i observar en peixeres dins de
les aules.
Posteriorment, i durant dues hores, es realitzarà el muntatge de la bassa a càrrec d’un
grup reduït d’alumnes, i sempre sota la supervisió del monitor.
Com a contenidor s’aprofitarà una roda vella de tractor que hauria de proporcionar la
mateixa escola (pares, algun mestre...) Per a la impermeabilització del sol es farà
servir una làmina de goma-butil que proporcionaria el monitor. Dins de la roda es
col·locaran roques que faran d’hàbitat per als seus “habitants”, però que abans
haurien d’haver portat els alumnes de fora de l’escola.
També s’hi col·locaran les plantes aquàtiques que proporcionarà el monitor.
L’oxigenació de l’aigua es realitza de forma natural a partir de l’oxigen que aportaren
les pròpies plantes aquàtiques, que també proporcionarà el monitor.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de la presentació 1 hora (per a tota la classe).
Durada del muntatge 2 hores (amb un grup restringit d’alumnes).

10-D) FEM EL SEGUIMENT I EL MANTENIMENT DE LA BASSA
D’AIGUA DEL NOSTRE PATI

Amb el suport del monitor, i coincidint amb cada estació de l’any, es farà el
manteniment de la bassa, el que implica:
 netejar-la del fang i de la brossa
 desbrossar-la de les plantes més invasives
 reposar-hi les plantes que es facin malbé
 mantenir el substrat de pedres

 supervisar l’evolució de la seva fauna aquàtica.
Es pot aprofitar per fer un registre de l’evolució estacional de la seva fauna i de la seva
flora a partir d’un registre fotogràfic i d’una presa de mesures enregistrades en una
plantilla, dades i imatges que es podran traslladar, posteriorment, a un format “power
point”, o a un mural.
Dirigit als alumnes de P-5 en endavant.
La durada de cada sessió serà d’uns 20 minuts. Els alumnes que hi participin ho
faran en grups restringits.
1-D

2-D

12-D

11-D) CRIEM CUCS DE SEDA A L’ESCOLA

Es tracta de descobrir, experimentalment, el fenomen de la metamorfosi que
caracteritza a certs insectes i amfibis. El monitor us proporcionarà una desena de cucs
recent nascuts i unes primeres fulles de morera, que és el seu aliment. El
grup haurà d'aconseguir una capsa de sabates que serà on viuran els cucs durant els
dos mesos que acostumen a viure, fins que les papallones, en que s'hauran
transformat, morin després d'haver-se aparellat i de posar ous. Els ous es podeu
guardar fins la primavera, que serà quan tornin a eclosionar, i tornar a reiniciar el
Procés.
Heu de garantir prou abastiment de morera, de dos a tres cops per setmana, o bé
disposar de nevera on guardar-la fresca durant deu dies màxim.
Dirigit als alumnes de cicle inicial, mitjà i superior.
L'activitat s'ha de realitzar durant la primavera.
Durada de la presentació 1 hora.

12-D) MUNTEM UN AQUARI DINS DE L’AULA

Tot comptant amb la peixera que us proporcionarà el monitor, es farà una captura de
vertebrats (peixos, capgrossos...) i d’invertebrats (nedadors d’esquena, larves de
libèl·lula, ditiscos, escarabats d’aigua, crancs de riu...). Serien els mateixos que viuen
a la bassa del pati de l’escola, o al riu que es visiti durant una excursió.
Aquesta peixera hauria de comptar amb un motor d’oxigenació, un filtre de neteja de
l’aigua i un fluorescent de llum.
El muntatge de la peixera anirà a càrrec del monitor ajudat pels alumnes i, en cas de
no disposar-ne, el monitor la proporciona a l’escola. Un cop muntada la peixera, i
plena de fauna, de caus de pedra i de sorra, seria bo que el mestre els fomentés un
seguiment fotogràfic o un registre en plantilla de les dades observables (fases de la
metamorfosi dels capgrossos... etc).
Es pot mantenir la peixera activa durant tot el tercer trimestre, el més adequat
per a realitzar l’activitat, ja que és quan es troben més invertebrats i quan els
capgrossos realitzen la metamorfosi..
Dirigit als alumnes de P-3 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.
1-D

2-D

10-D

13-D) VEIEM I COMENTEM “MICROCOSMOS”, UN
DOCUMETAL SOBRE ELS INVERTEBRATS TERRESTRES

VIDEO-

Es tracta d’un documental que recull el que passa durant tot un dia, des de que surt
fins que es pon el sol. Però sempre arran de terra, arran del sotabosc d’un paisatge
mediterrani. D’aquesta manera els insectes, filmats en primer pla, són els veritables
protagonistes d’aquest film.
Es pot veure sencer, o per parts.
El monitor farà comentaris didàctics mentre es veu el vídeo.
És molt adient per documentar els alumnes que hagin fet captura d’insectes al pati de
l’escola, o que hagin de muntar un terrari.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 2 hores.
8-D

14-D) VEIEM EL FILM: “L’ÓS”, I REFLEXIONEM SOBRE L’EXTINCIÓ
DE LES ESPÈCIES

Es tracta d’un film ambientat a les Muntanyes Rocalloses dels USA i en l’època del
“Far West”. Només hi surten dos protagonistes humans i dos protagonistes animals.
Els humans son dos caçadors d’ossos bruns. Els protagonistes animals són dos ossos
bruns que fugen d’aquests caçadors fins no poder evitar l’encontre final.
És un gran film que reflexa clarament el dilema entre protegir o explotar la natura.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 2 hores.
16-D

15-D) VEIEM EL FILM “ENTRE LOBOS”, DESCOBRINT ELS ANIMALS
QUE VIUEN A PROP NOSTRE
Es comenta el film als alumnes alhora que el veuen. Es basa en la història real d’en
Marcos, un nen andalús de 7 anys que es veu obligat a sobreviure entre llops en ser
abandonat pels seus propis pares durant els anys 50, unes víctimes més
desesperades del caciquisme andalús.
Un pastor de cabres solitari l’ensenyarà, abans de morir, totes les arts per poder
sobreviure enmig de la natura, i també el respecte i l’afecte per uns animals que
acabaran sent els seus únics i els seus veritables companys vitals.
Als 19 anys Marcos és “caçat” per la Guardia Civil.
Vestit amb pells, ple de cicatrius i amb els peus endurits, és retornat a una “civilització”
que ell sempre la trobarà més cruel i injusta que la natura d’on l’han “rescatat”.
Ideal per a perdre la por a la fauna, per aprendre les tècniques bàsiques de
supervivència en la natura i, sobre tot, per valorar la felicitat que es pot assolir amb
una vida senzilla i austera, ben lluny del consumisme desbocat.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 2 hores.

16-D) APRENGUEM PERQUÈ ACTUALMENT ESTEM PROVOCANT
UNA GRAN “EXTINCIÓ” D’ESPÈCIES

Amb aquest power point s’introdueix als alumnes a les cinc grans extincions que ja ha
patit el nostre planeta durant tota la seva història natural.
Però ens centrarem, sobretot, en la sisena gran extinció, l’actual, en la que, per
primera vegada, està provocant-la una de les mateixes espècies afectades: la mateixa
espècie humana.
Es tracta d’una gran extinció que pot portar, segons afirmen molts biòlegs, pot portar a
l’extinció de entre el 30 i el 50% de les espècies vives abans de que finalitzem aquest
segle XXI.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
14-D

17-D) APRENGUEM A TRACTAR ELS ANIMALS PERILLOSOS DE
L’EMPORDÀ (serps, escorpins, aranyes, abelles...)

L’Empordà només presenta un grapat d’animals que ens puguin fer mal: l’abella,
l’escurçó, l’aranya tigre, l’escolopendra i l’escorpí groc.
l la major part d’ells són invertebrats.
Però els alumnes aprendran sobretot que aquests animals només poden fer-nos mal
si els molestem.
Els alumnes aprendran a distingir aquestes espècies de la resta, i procurarem que
deixin de banda les pors infantils que els facin veure tota la natura com una munió de
“bitxos perillosos” dels quals ens hem de protegir a cops de garrot.
També els presentarem animals marins, com meduses, garotes, fideus de mar i
escórpores, als que es poden aplicar totes les mateixes mesures de seguretat que ja
haurem explicat sobre els animals terrestres perillosos.
Dirigit als alumnes de cicle inicial, mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
13-D

18-D) FEM-NOS EXPERTS EN LES SERPS, RÈPTILS I AMFIBIS DE
L’EMPORDÀ

Aprendran a diferenciar entre les diferents espècies de serps, gripaus, granotes i
tortugues que viuen a l’Empordà de manera que, quan els alumnes les trobin a la
natura i les puguin capturar, recordin el seu nom, les seves costums, el seu hàbitat...
Hem de recordar que són els únics vertebrats terrestres que es poden capturar i
manipular fàcilment en llibertat per observar-los millor, i els únics vertebrats que els
alumnes podran veure de dia, fora dels ocells. Cosa que que els fa molt atractius per
iniciar-se al naturalisme de camp i per contagiar aquest entusiasme cap a
l’assignatura de medi.
Aquesta activitat serà teòrica, tot i que comptarà amb rèpliques per manipular-les.
La part pràctica s’aconsella realitzar-la durant l’excursió a la Muga, una activitat adient
per capturar rèptils i amfibis.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.

19-D)
APRENGUEM
LES
NATURALISTES DE CAMP

TÈCNIQUES

BÀSIQUES

DELS

S’expliquen les tècniques de
 observació
 captura
 aprenentatge naturalista
 col·lecció de restes
 protecció d’espècimens de la fauna i flora
... que es poden fer servir dins del seu àmbit natural o del mateix pati de l’escola.
Capturar, observar, cuidar i estudiar escarabats, papallones, serps d’aigua, tritons,
gripaus, larves de libèl·lula o peixos d’aigua dolça deixarà de ser un misteri. Amb
aquestes tècniques naturalistes es garanteix la vivència i el contacte directe amb la
natura, tot superant la simple il·lustració del llibre de text o les imatges d’un
documental. D’aquesta manera l’aprenentatge de les ciències naturals i de valors
positius envers la preservació del medi ambient resulten molt més perdurables.
Dirigit als alumnes de P-5 en endavant.
Durada de l’activitat: 2 hores.

20-D) DESCOBRIM LES PLANTES AROMÀTIQUES

Aquest taller ens apropa al medi natural de la mà de les plantes aromàtiques.
Descobrirem els secrets de les plantes a través del seu cicle vital. Sembrarem,
regarem i collirem farigola, espígol, romaní, etc, així com elaborarem un treball manual
aplicat i diferent per a cada nivell:
P3. Taller d’oli essencial
P4. Taller de saquets d’olor
P5. Taller de plantar i cuidar de les plantes aromàtiques.
Es recomana fer aquesta activitat a la primavera ja que és quan les plantes
rebroten.
Dirigit als alumnes d’educació infantil.
Durada de l’activitat: 1 hora.
8-D

21-D) DESCOBRIM L’HORT; LA NATURA A L’ESCOLA

Les activitats adreçades als alumnes d’aquest cicle recullen tot un seguit de propostes
de pràctica ambiental per tal que els nens i nenes participin activament a la creació i
manteniment d’un hort escolar.
La part teòrica que s’impartirà a les aules ens ajudarà a comprendre com funciona la
natura i la part pràctica ens permetrà comprovar-ho. La divisió de l’activitat per nivells
és com segueix:
1r. La natura com a exemple de reciclatge i equilibri. El sòl.
2n. Les llavors. Sembrar i plantar.
3r. L’aigua. Cicle natural i social de l’aigua. Regar.
4t. La cadena tròfica. El compost. Adobar.
Dirigit als alumnes de cicle inicial i mitjà.
Durada de l’activitat: 2 hores.

22-D) ELABOREM COMPOST AMB LES RESTES ORGÀNIQUES
RECOLLIDES DEL MENJADOR DE L’ESCOLA

Es tracta d’explicar com es transformen les deixalles orgàniques generades al
menjador en compost, o adob, per poder retornar-ho al jardí o a l'hort escolar en
forma d’aliment per a les seves plantes.
Els alumnes aprendran el sistema de gestió del compostador per a que puguin
gestionar-lo ells mateixos, organitzats per torns setmanals.
Si l'escola acabés tenint un COMPOSTADOR dins del seu pati, els alumnes podrien
estudiar de forma pràctica el cicle total de la vida (els éssers vius neixen, creixen, es
reprodueixen i moren, tot servint d'aliment a altres éssers vius que reinicien el cicle) i
la necessitat de que la humanitat recicli tots els seus residus, tal com ja ho fa la
natura.
Dirigida als alumnes de cicle inicial, mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
23-D

23-D) DESCOBRIM UN ECOSISTEMA
COMPOSTADOR DE L’ESCOLA

MOLT

RIC

EN

EL

Un cop tingueu muntat i en funcionament el vostre compostador, és interessant que
es faci un seguiment de la fauna “recicladora” de les restes orgàniques que hi llencem,
tot capturant-la amb una trampa adient.
També es pot mesurar la seva temperatura (pot arribar a assolir els 60 graus) i la
diferència morfològica entre el compost fresc i el madur. Paga la pena comparar
també les semblances entre el nostre compost madur i l’humus natural recollit d’un
camp proper a l’escola.
El monitor pot repartir-ho entre dues o tres sessions per cada curs.
Es recomana fer aquesta activitat durant la primavera, quan els animals
descomponedors es mostren més actius.
Dirigit a alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de cada sessió: 30 minuts.
22-D

24-D) APRENGUEM DE L’INCENDI QUE ENS VA CREMAR MIG
L’EMPORDÀ, L’ANY 2012

Es tracta d’una introducció al fenomen dels incendis forestals.
El 22 de juliol de 2012 l’Alt Empordà va patir segurament el pitjor incendi forestal de la
seva història. Molts recordareu aquells dies i, sobre tot, el dolor per les quatre víctimes
mortals que ocasionà.
Amb el visionat comentat d’un “power point” els alumnes entendran les peculiaritats
que fan de l’Empordà una comarca molt propensa als incendis forestals. I veuran un
bon grapat d’imatges que els mostraran l’evolució d’aquest incendi en concret, i que
utilitzarem com a mostra del que representa un incendi forestal a nivell ecològic.
Finalment farem una activitat experimental per aprendre els principis físics i químics
sobre com funciona el foc, com s'encén i com s’apaga.
Es pot aprofitar l’excursió de descoberta del riu Muga per fer treball de camp
sobre una zona cremada.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.

25-D) APRENGUEM COM VIUEN LES FORMIGUES
CUIDANT UN FORMIGUER

NOVETAT

Es tracta d’observar el formiguer que els monitors us hauran deixat en prèstec. Aquest
ja portarà l’aliment suficient; tan sols haureu de reposar l’aigua quan pertoqui. Als
alumnes els haurem ensenyat, previament, com viuen les formigues i com gestionar el
formiguer. Ho farem a partir del visionat d’un power point.
Es recomana que els alumnes anotin totes les seves observacions en un quadern de
camp així com que elaborin un mural entre tots, repressentant un formiguer natural i
(uns alumnes dibuixaran la reina, altres els ous, altres els passadisos..).
Constitueix una activitat perfecta per introduir als alumnes al món dels invertebrats i
dels insectes.
Dirigit als alumnes de P5 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

26-D) APPRENGUEM A SOBREVIURE
PERDEM ENMIG DE LA NATURA

SI

ENS

NOVETAT

S’introduirà als alumnes als principis bàsics de les tècniques de supervivència enmig
de la natura, com és fer focs, fabricar un refugi, fer trampes, trobar menjar i aigua, el
transport d’emergència, els primers auxilis... Es preten que els alumnes es treguin les
pors que sempre manifesten de manera espontània envers tot el que no sigui urbà i
artificial; tot el que no els sigui familiar. I ho farem ensenyant els recursos que la
natura ens ofereix. També s’incidirà en la descoberta, l’interés i el respecte pel tipus
de vida que han exercit els humans fins no fa gaire, molt més propera a la natura i
lligada a les activitats de subsistènca que tan s’assemblen a la supervivència.
La meitat de l’activitat consistirà en el visionat d’un poweer point per tal d’adquirir els
principis més bàsics i l’altra meitat es dedicarà a un taller pràctic on els alumnes
aprendran a fabricar-se una cabana i a fer foc.
Dirigida als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat; 1 hora.

27-D) CONEGUEM EL MÓN DELS LLOPS

NOVETAT

Algunes escoles treballen el tema del llop per les afinitats emocionals que desperta
entre els seus alumnes. Doncs a sol·licitud d’alguna escola hem preparat aquesta
activitat on aprofitem per fer reflexionar als alumnes sobre el procès de domesticació
dels animals salvatges (el gos ve del llop) i sobre la convivència amb certes espècies
de la natura que hem acabat demonitzant (el mateix llop). Es tracta de visonar un petit
video i un power point a més de realitzar un petit taller pràctic per entendre i
experimentar amb aquests conceptes.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: una hora.

28-D) MUNTEM UN TERRARI A L’AULA AMB CARGOLS

NOVETAT

Després d’una xerrada audiovisual on s’explica als alumnes com muntar i mantenir un
terrari amb invertebrats, els alumnes capturaran alguns cargols dels que visquin al pati
de l’escola, o dins del compostador, els cuidaran, els donaran menjar i els netejaran
mentre visquin dins d’un terrari. A dins hi hauran introduït terra, branquetes i pedres i
només els mancarà posar-los una mica de pastanaga, de poma o d’enciam dos cops
per setmana. I anar observant el seu comportament a partir de les pautes que els
mestres proposin als alumnes. És molt fàcil que els cargols hi críin i es poden
mantenir durant tot el curs. El recipient pel terrari el proporciona el monitor.
Es recomana que els alumnes registrin les seves observacions en un “diari naturalista
de camp” que també es pot utilitzar per avaluar la seva expressió escrita.
Dirigit als alumnes de P-3 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.
23-D

29-D) DESCOBRIM AMB UN MICROSCOPI ELS
MICROBIS I ALTRES ANIMALS QUE VIUEN DINS DE
L’AIGUA

NOVETAT

Després d’uns quants anys treballant amb basses i amb peixeres hem decidit facilitar
l’accés als alumnes a la fauna que mai es veu a simple vista. Pexos, crancs,
cargolines i capgrossos són els animals amb els que ells poden aprendre per
observació directa, tanmateix la fauna d’aquests dos petits ecosistemes aquàtics
abasta molt més: una munió immensa de protozous, bacteris, algues i microbis en
general que poden ser observats amb un microscopi. Afegim, també, una lupa
binocular a l’instrumental i, d’aquesta manera, observarem, també, altres invertebrats.
Mentre els alumnes facin les observacions per parelles la resta de la classe visionarà
el documental “Microcosmos” per anar-se ambientant.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: una hora.
9-D

11-D

30-D)
FABRIQUEM-NOS
UN
AMBIENTADOR
NATURAL AMB PLANTES AROMÀTIQUES

NOVETAT

Els alumnes trien el color i l’aroma del seu ambientador a partir de les mostres que
se’ls ofereixen. Després manipularan la pasta de sal fins obtenir una bola que
adornaran amb trossets de flors i plantes seques i ja tindrem l’ambientador que
s’haurà de deixar assecar unes dues setmanes. I es podrà penjar dins del nostre
vehicle o a l’armari de la roba.
Els monitors aportaran els materials necessaris
Dirigit als alumnes d’Educació Infantil.
Durada de l’activitat: 1 hora.

31-D) FABRIQUEM-NOS AIGUA DE COLÒNIA AMB
FLORS D’ESPÍGOL

NOVETAT

Els alumnes esmicolaran les flors d’espígol i les trituraran amb una mica d’aigua dins
d’un morter fins a obtenir una pasta. Després ompliran una ampolla amb aigua tot
afegint la pasta d’espígol. Es barreja bé i es cola.
Els monitors aportaran els materials necessaris.
Dirigit als alumnes d’Educació Infantil.
Durada de l’activitat: 1 hora.

32-D) FABRIQUEM-NOS CORONES AROMÀTIQUES
AMB PLANTES

NOVETAT

Els alumnes s’elaboraran cadascun una corona amb el fenc i la lligaran, tot adornantles, també, amb plantes aromàtiques.
Els monitors aportaran els materials necessaris.
Dirigit als alumnes de Cicle Superior.
Durada de l’activitat: dues sessions d’una hora.

33-D) INVESTIGUEM EL NOSTRE CLIMA

NOVETAT

Aquesta activitat es pot realitzar dins o fora de l’escola. Els alumnes hauran d’observar
el temps que fa, prendre mesures climàtiques i recollir mostres de vegetals tals com
flors, fulles o fruits. Amb aquesta informació descobrirem les característiques del
nostre clima mediterrani, un seguit de coneixements que podrem aplicar alhora de
gestionar l’hort de l’escola.
Dirigit als alumnes de cicle mitja i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.

34-D) CONEGUEM ELS ARBRES DE LA NOSTRA
ESCOLA

NOVETAT

Els alumnes treballaran en grups de tres o quatre alumnes. Cada grup triarà un arbre
per fer-ne el seguiment. Primer hauran d’obtenir l’empremta de l’escorça de l’arbre
amb el foli i colors de cera. Després agafaran una mostra de fulles o flors i es deixaran
assecar. Un cop a l’aula es cercarà a Internet el nom científic de cada espècie i les
seves característiques. Amb aquesta informació s’elaborarà una fitxa de cada arbre i
els alumnes seguiran l’evolució del seu arbre anotant els canvis que es vagin produint
segons les estacions de l’any.
Dirigit als alumnes de cicle mitja i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.

AUDITORIA AMBIENTAL DE LA NATURA
QUE ES TROBA AL NOSTRE PATI ESCOLAR
35-D) REGISTREM QUANTA NATURA HI VIU AL NOSTRE PATI

Els alumnes recolliran en unes plantilles la distribució de la fauna i de la flora del pati
de l’escola. Posteriorment traslladaran aquestes dades a un plànol “natural” del pati
on, amb marques de colors, siguin fàcilment interpretables. Amb aquestes dades
mestres i alumnes decidiran quines millores es poden realitzar per potenciar-hi la
vessant “viva” i natural del pati escolar.
 Una bassa d’aigua
 unes menjadores per a ocells
 un hort
 uns enjardinaments amb plantes remeieres
 un compostador
 unes caixes-niu per rat penats
 una caixa niu per a abellots
 ....
poden ser recursos per enriquir l’aportació que l’escola fa a la natura per compensar
tot l’espai que l’escola li ha “robat”.
El monitor acompanyarà els alumnes en la recollida de les dades.
Es recomana que els mateixos alumnes el presentin al claustre de l’escola en format
power point.
Tots aquests recursos poden aprofitar-se experimentalment.
Dirigida als alumnes de 4rt en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

ACTIVITATS
SOBRE ELS
RESIDUS

EXCURSIONS
1-E) VISITA GUIADA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Es tracta de que els alumnes es familiaritzin amb aquest servei municipal que permet
la recollida de tot allò que no es recull en els contenidors de colors que trobem al
carrer, com són:
 productes tòxics
 elements electrònics,
 mobles
 restes de poda
 pneumàtics
 fluorescents
 medicaments
 oli de cuina
 ...
S’explica també que es fa, posteriorment, amb cada tipus de deixalla. En cas de no
disposar de deixalleria municipal pròpia s’ofereix la possibilitat de realitzar la visita
guiada a la deixalleria de Figueres, una deixalleria força estructurada.
A més a més la sortida es complementa amb la visita de la propera industria privada
de reciclatge que es coneix per “Ferros Perich”
Dirigida als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat, comptant el desplaçament amb l’autocar: 3 hores.

ACTIVITATS PER A REALITZAR DINS DE L’ESCOLA
2-E) APRENGUEM A FER PAPER RECICLAT

Es tracta d'una sessió demostrativa amb l'elaboració de cinc fulls de paper per part
dels alumnes participants i a partir de l'aprofitament dels fulls de papers de diaris vells
o del mateix paper que es llença a l’aula. Posteriorment els fulls elaborats es poden
retallar en forma de felicitacions de Nadal o en forma de punts de llibre per Sant Jordi,
i surt una peça per a cada alumne.
Dirigit als alumnes d’educació infantil i cicle inicial.
Durada de l’activitat: 1 hora.

3-E) ELABOREM PAPER RECICLAT

(GRUPS REDUÏTS DE 15 ALUMNES).
Cada alumne elaborarà un full de paper reciclat a partir de l'aprofitament dels fulls de
papers de diaris vells o del mateix paper que es llença a l’aula.
La seva durada és de dues hores.
Dirigit als alumnes de P-5 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora per a cada grup de 15 alumnes.

4-E) APRENGUEM QUÈ S’HI POSA A DINS DE CADA CONTENIDOR

Es tracta d'obrir una bossa plena de deixalles no estriades i de la qual els alumnes,
després d’haver-ne aprés els colors corresponents, vagin col·locant cada deixalla dins
del contenidor adient i segons el color que li pertoca.
El monitor, prèviament, haurà explicat que se’n fa:
 del vidre
 del plàstic dels embolcalls
 de l’alumini
 del metall
 dels taps
 del paper
 ....
i haurà introduït els conceptes de “reciclar, reduir i reutilitzar”.
També se’ls explica el funcionament d’una deixalleria.
Es pot presentar el COMPOSTADOR, l'estri amb el que els nens podran entendre la
gestió de la matèria orgànica.
Dirigit als alumnes de P4, P-5, 1r i 2n.
Durada de l’activitat: 30 minuts.

5-E) ELABOREM COMPOST AMB LES RESTES ORGÀNIQUES
RECOLLIDES DEL MENJADOR DE L’ESCOLA

Es tracta d’explicar com es transformen les deixalles orgàniques generades al
menjador en compost, o adob, per poder retornar-ho al jardí o a l'hort escolar en
forma d’aliment per a les seves plantes.
Els alumnes aprendran el sistema de gestió del compostador per a que puguin
gestionar-lo ells mateixos, organitzats per torns setmanals.
Si l'escola acabés tenint un COMPOSTADOR dins del seu pati, els alumnes podrien
estudiar de forma pràctica el cicle total de la vida (els éssers vius neixen, creixen, es
reprodueixen i moren, tot servint d'aliment a altres éssers vius que reinicien el cicle) i
la necessitat de que la humanitat recicli tots els seus residus, tal com ja ho fa la
natura.
Dirigida als alumnes de cicle inicial, mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
7-E

6-E) DESCOBRIM UN ECOSISTEMA
COMPOSTADOR DE L’ESCOLA

MOLT

RIC

EN

EL

Un cop tingueu muntat i en funcionament el vostre compostador, és interessant que
es faci un seguiment de la fauna “recicladora” de les restes orgàniques que hi llencem,
tot capturant-la amb una trampa adient.
També es pot mesurar la seva temperatura (pot arribar a assolir els 60 graus) i la
diferència morfològica entre el compost fresc i el madur. Paga la pena comparar
també les semblances entre el nostre compost madur i l’humus natural recollit d’un
camp proper a l’escola.
El monitor pot repartir-ho entre dues o tres sessions per cada curs.
Es recomana fer aquesta activitat durant la primavera, quan els animals
descomponedors es mostren més actius.
Dirigit a alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de cada sessió: 30 minuts.
6-E

7-E) VEIEM EL FILM “WALL-E”

Es tracta d’un film de dibuixos animats imaginant que la humanitat hagués de fugir del
planeta Terra per sobreviure, durant 700 anys, en una nau. Mentrestant la Terra es
recuperaria dels estralls del canvi climàtic quan no hi resta quasi cap rastre de vida.
Així fins que la vida vegetal es recuperi, i els mateixos humans puguin retornar.
El protagonista, un robot que s’ha quedat abandonat a la Terra, encara es dedica a
reciclar les deixalles sòlides que hi han quedat apilonades per tot arreu.
És interessant saber que aquest film editat per “Pixar Studios” a partir d’un guió força
intel·ligent va ser demonitzat i perseguit per govern de George Bush.
Dirigida a alumnes de cicle superior.
Durada de l’activitat: 2,30 hores.

8-E) APRENGUEM A FABRICAR-NOS JOGUINES RECICLADES AMB
MATERIAL DE REBUIG

Es tracta d'una presentació en power point de vuit joguines i dues maquetes
realitzades amb material de rebuig.
S’hi presenten:
 tot un seguit de passos per a poder realitzar-les,
 els materials necessaris
 les eines pertinents
 ...
Tot s’explica com si fossin formules semblants a receptes de cuina.
Els nens podran veure algunes de les joguines “al natural”, i emportar-se fitxes amb
consells per construir-les ells mateixos.
A més s’exposaran al natural algunes joguines fetes per nens del tercer món, tot
explicant-los que el que per a nosaltres pot ser un “divertiment didàctic”, pel 80% dels
nens del Món constitueix la seva realitat quotidiana.
Dirigida als alumnes de P-5 en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

9-E) ELABOREM UN MONEDER A PARTIR D’UN TETRABRIC

Es tracta de fabricar un objecte útil (un moneder) a partir d’un objecte de rebuig, de
manera que l’alumne experimenti la utilitat de la recuperació dels recursos “reutilitzantlos”. Cada alumne hauria de portar a classe un tetrabric buit i net de casa seva. A
partir d’aquest material s’elaborarà un moneder que també es podrà personalitzar com
l’alumne desitgi (amb gomets, pintures, fotografies, enganxines etc).
Tot el material, menys el tetrabrik, correrà a càrrec de la monitora.
Dirigida als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
12-E

10-E) ELABOREM BIJUTERIA I ORNAMENTS AMB MATERIALS DE
REBUIG

Es tracta de fabricar un objecte decoratiu u ornamental a partir d’objectes de rebuig
(paper, , de manera que l’alumne experimenti la utilitat de la recuperació dels recursos
“reutilitzant-los”. Cada alumne hauria de portar a classe una revista i varies anelles de
llauna d’alumini. Amb aquest material els alumnes elaboraran l’ornament que ells triïn
(collar, cinturó, arracades, clauer…)
Dirigida als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
11-E

11-E) DESCOBRIM QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ MARINA

Visionarem un power point amb imatges que ens presenten un cas concret
d’intoxicació i enverinament ambiental: el de la contaminació marina. És un bon
exemple, prou explícit, de contaminació ambiental.
Veurem com per molts motius la riquesa dels nostres mars està minvant ràpidament:
 el tràfic d’espècies
 la sobrepesca
 l’escalfament que es deriva del canvi climàtic
Però minva, sobretot, a causa de la CONTAMINACIÓ. Això passa quan.
 aboquem residus industrials als nostres rius
 aboquem residus sòlids a les platges
 aboquem radioactivitat amb els accidents nuclears
 aboquem petroli en enfonsar els nostres petroliers
 aboquem pesticides en fumigar els nostres camps de conreu
Tot plegat provoca la perduda de biodiversitat i l’amenaça d’extinció d’espècies i
d’ecosistemes sencers, així com de la nostra salut en menjar-nos aquests peixos.
La solució és la mateixa que necessita la resta del nostre Planeta per poder curarlo: un canvi radical en la nostra manera de consumir i de produir.
Dirigit a alumnes de cicle mitjà o superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.

12-E) APRENGUEM QUÈ HEM DE FER AMB ELS
RESIDUS

NOVETAT

Es tracta de visionar un poser point i un petit video on aprendran la importància i la
necessitat de gestionar tots els nostre residus amb responsabilitat. Reduir, Reutilizar
i Reciclar, les tres claus per gestionar els residus, quedaran prou clares amb aquesta
activitat. S’incideix també en els conceptes de contaminació i intoxicació així com es
presenta de manera visual que es fa, finalment, amb:
 el vidre
 el paper
 les piles
 els materials especials
 els materials perillosos
 ...
... quan els recollim per separat.
Es complementa l’activitat amb un petit taller de recollida selectiva i un altre de
compostatge.
Dirigit als alumnes de cicle inicial.
Durada de l’activitat: 1 hora.

13-E) FABRIQUEM UN TRENCACLOSQUES AMB
UNA CAPSA DE CEREALS

NOVETAT

Treball de plàstica que potencia la reutilització, el reciclatge i la educció dels residus
sòlids. Cada alumne triarà un tema per fer un dibuix a sobre d'un full retallant, també,
les dues cares de la capsa de cereals a la mida del dibuix i encolant cada dibuix a
sobre de cada tros de cartró.
Quan l’alumne retalli el dibuix a trossets els podrà anar encaixant un al costat de l'altre
per reconstruir el dibuix original a la manera d’un trencaclosques.
L’activitat es divideix en dues sessions d’una hora:

1- presentació i exposició dels materials i eines necessaris
2- fabricació de la joguina.
Dirigit als alumnes d’educació infantil.
Durada de l’activitat: 2 sessions d’una hora cadascuna

14-E) FABRIQUEM EL JOC DE LA LLEBRE
I LA TORTUGA AMB TAPS

NOVETAT

Treball de plàstica que potencia la reutilització, el reciclatge i la educció dels residus
sòlids.
Cada alumne portarà un tap metàl·lic d’envasos de vidre i el decorarà de manera
personal amb gomets de colors. Per sorteig es triarà qui fa el paper de la llebre i la
resta dels alumnes faran de tortugues. I, sobre una taula es representarà el camp de
joc.
L’activitat es divideix en dues sessions d’una hora:
1- presentació i exposició dels materials i eines necessaris
2- fabricació de la joguina.
Dirigit als alumnes d’educació infantil i cicle inicial.
Durada de l’activitat: 1 hora.

15-E) FABRIQUEM-NOS UN COTXE AMB UNA
CAPSA DE SABATES O AMB UN TETRABRIC

NOVETAT

Treball de plàstica que potencia la reutilització, el reciclatge i la educció dels residus
sòlids. Els alumnes es fabricaran cadascun un cotxe a partir d’una capsa de sabates,
o un tetrabric. També es fabricaran els senyals viaris que utilitzaran per muntar un
circuit de circulació.
L’activitat es divideix en dues sessions d’una hora:
1- presentació i exposició dels materials i eines necessaris
2- fabricació de la joguina.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: dues sessions d’una hora.

16-E) FABRIQEM-NOS UN PARACAIGUDES AMB
UNA BOSSA DE PLÀSTIC I UNA PINÇA

NOVETAT

17-E) FABRIQUEM-NOS EL JOC DEL MEMORY
AMB TAPS D’AMPOLLES

NOVETAT

Treball de plàstica que potencia la reutilització, el reciclatge i la educció dels residus
sòlids.
Els alumnes retallaran un quadrat a partir d’una bossa de plàstic amb el que fabricaran
la roba del paracaigudes. El paracaigudista es farà amb una pinça d’estendre la roba i
s’aprofitarà un capsa de sabates, o de folis, per fer punteria.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: una hora.

Treball de plàstica que potencia la reutilització, el reciclatge i la educció dels residus
sòlids.
Durant uns dies s’aniran recollint taps d’ampolla que portaran els mateixos alumnes.
Cada alumna portarà un mínim de quatre taps d’ampolla i la totalitat dels taps es
dividirà per grups, segons el seu color i mida. S’organitzaran grups de cinc-sis
alumnes i cada grup es fabricarà un “memory”.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior.
Durada de l’activitat: una hora.

AUDITORIA AMBIENTAL DE LA GENERACIÓ
GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’ESCOLA

I

18-E) CALCULEM QUANTS, I QUINS RESIDUS, GENEREM A
L’ESCOLA

Els alumnes recolliran en una plantilla:
 el volum de paper que es consumeix a cada classe
 el paper higiènic que es consumeix a cada lavabo
 el nombre i la tipologia dels envasos que es llencen durant l’esmorzar
 la tipologia de residus orgànics que es llencen en dinar al menjador
 el paper fotocopiat
 ...
Un cop recollides aquestes dades, els alumnes, ajudats pels seus mestres, decidiran
quines millores es poden fer a l’escola per reduir, reciclar i reutilitzar millor els
residus escolars i les presentaran al claustre de l’escola en format “power point”.
Dirigida als alumnes de 4rt en endavant.
Durada de l’activitat: 1 hora.

ACTIVITATS
PER DESCOBRIR
PERQUÈ “LA
TERRA ESTÀ
MALALTA”
(NOMÉS PER A CICLE SUPERIOR)

ACTIVITATS PER A REALITZAR DINS DE L’ESCOLA
1-F) DESCOBRIM PERQUÈ LA TERRA ESTÀ “MALALTA”
Amb el suport d’un “power point” ple d’imatges prou explícites, els alumnes entendran
el que es coneix en l’àmbit científic com a “Canvi Global”
Parlem de la munió d’influències que la humanitat exerceix actualment de manera
negativa sobre l’habitabilitat del nostre planeta
I és que ja hem superat la capacitat de càrrega de la Terra!
Aleshores, si volem deixar als nostres fills un Món que sigui prou viu, prou habitable,
s’imposa un canvi radical en el nostre estil de vida i la nostra economia.
Per començar els presentarem les reflexions més recents recollides dels intel·lectuals:
 de la física
 de l’antropologia
 de l’ecologia
 de l’arqueologia
 de la biologia
 de la climatologia

Per a fer-ho entenedor s’exposarà un panorama històric de la humanitat tot explicantlos el nostre passat, el nostre present i les previsions de futur per a la nostra
espècie en clau de dues possibilitats:
 possibilitat A:
un progrés sense límits, si abans arribem a “curar” el nostre planeta
Terra tot transformant a fons la nostra economia fent-la més humana


possibilitat B:
el col·lapse de la nostra civilització si no assolim transformar a temps
la voracitat de la nostra economia

Una activitat imprescindible per a que els alumnes sistematitzin tots els valors, les
actituds i els coneixements ambientals que han anat adquirint durant tota la seva
escolaritat amb el programa Agenda 21 escolar.
L'activitat finalitza amb un joc de rol amb el que durant mitja hora els alumnes
representaran el rol d’ecologistes, governants dels països rics i pobres i periodistes
Dirigit als alumnes de sisè.
Durada de l’activitat: 1 hora i 30 minuts.
2-F

2-F) CONEGUEM DOS GRUPS ECOLOGISTES: GREENPEACE I
IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ

Presentarem als alumnes el moviment ecologista, un moviment social que lluita per
transformar el nostre absurd sistema econòmic basat en consumir i produir bens
materials sense límits en un planeta que és materialment limitat.
Per la qual cosa visionarem, i comentarem, dos vídeos documentals amb un grapat de
bones imatges (militants que s’encadenen a l’entrada de les centrals nuclears, que
assalten baleners, que pengen pancartes del campanar de l'església...).
Són imatges que ens presenten:
 la història de Greenpeace, el grup ecologista d’abast internacional més
important.
 I també de Iaeden-Salvem l’Empordà, un grup local, però alhora, un dels grups
ecologistes més potents de Catalunya.
Grenpeace i Iaeden-Salvem l’Empordà ens han fet arribar els desastres ambientals
fins els nostres televisors i diaris, desastres que, si no hagués estat així encara ens
restarien amagats.
Però encara tenim més coses a explicar sobre ells...
Dirigit a alumnes de cicle superior.
Durada de l’activitat: 1 hora.
1-F

QUÈ CREIEM QUE VOL DIR EDUCAR...?
 "No existeix cap procés educatiu neutral. L’educació, o bé integra les
generacions en la lògica del sistema imperant, tot cercant la seva conformitat,
o bé les ensenya a criticar la realitat i a descobrir com participar en la
transformació del Món”.
Paulo Freire, pedagog brasiler..
 “Sempre és millor explicar als nostres fills que varem ser derrotats al seu
moment, que tenir que confessar-los que nosaltres no varem tenir prou valor
per lluitar per defensar el seu futur”.
Mahatma Gandhi, activista indi.
 “Ajuntem els nostres caps i visualitzem quin estil de vida deixem als nostres fills
com a herència”.
Tatanka Iotanka, cap lakota.
 “Els grans problemes que castiguen la humanitat sempre tenen una causa
política. Per la qual cosa la solució tan sols es troba en l’acció i en el canvi
polítics”.
Tamer Sarkis, sociòleg siri.

