Propostes d'activitats
i tallers d'educació
ambiental
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Quins animals ens envolten?
A qui va dirigit?

P4- P5 - C. inicial- C. Mitjà

Resum de l'activitat:
A través de jocs (adequats a cada nivell) i amb l'ajut d'alguns rastres , anirem coneixent
els mamífers que viuen en els boscos de Catalunya, que no es deixen veure, però hi són.
Aprendrem què és la càmera de fototrampeig i visualitzarem vídeos (veure exemples
aquí) i finalment crearem una petjada de mamífer amb fang

Objectius:
- Fomentar l'hàbit d'observar la natura i potenciar actituds de respecte
- Afavorir el desenvolupament d'actituds com la curiositat, l'interès i el respecte envers
el medi.
- Estudiar alguns dels mamífers dels boscos de Catalunya.

Durada: 1 hora
Lloc realització: dins l'aula
Període de realització:
Calendari escolar,
només dilluns i dimarts

Materials didàctics i recursos humans :
Un educador/a ambiental (i, com a mínim, un acompanyant com a responsable del
centre sol·licitant)
Per part de l'escola: Ordinador i projector,
Per part de l'educador/a : Motlles per les petjades, fang i jocs.

Preu:

5,5 € per infant
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tela, tela!
A qui va dirigit?

Cicle Superior

Resum de l'activitat:
Fem dos tallers utilitzant teles.
Aprendrem a fer una tela encerada per alumne/a i conèixer la seva utilitat, per tal de
reduir el plàstic film o paper d'alumini a la cuina.
I transformarem una samarreta que ja no volem en una bossa de tela.

Objectius:
- Conèixer el principals problemes ambientals derivats a la utilització del paper
d'alumini i d'un sol ús.
- Valorar l’esforç que suposa crear un objecte
- Aprendre opcions per allargar la vida d'alguns materials com les teles.

Durada: 90 minuts
Lloc realització: dins l'aula
Període de realització:
Calendari escolar,
només dilluns i dimarts

Materials didàctics i recursos humans :
Un educador/a ambiental (i, com a mínim, un acompanyant com a responsable del
centre sol·licitant)
Per part de l'escola: endolls, allargador, ordinador, projector, una taula gran de treball,
cada alumne/a haurà de portar una samarreta que no utilitzi.
Per part de l'educador/a : Tots els materials per fer les teles encerades.
*NOTA: en el taller de teles encerades s'han de manipular amb planxes. Es realitzen dos tallers, perquè
mentre mig grup fa teles enecerades els altres transformen la seva samarreta amb una bossa de tela i
viceversa.

Preu:

5,5€ per infant
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per una menstruació sostenible
A qui va dirigit? ESO
Resum de l'activitat:
Xerrada informativa de les alternatives a les compreses i tampons d'un sol ús.
Debatem l'impacte ambiental que suposa i què podem fer nosaltres.
Coneixem de més a prop com són aquests productes més sostenibles.

Objectius:
- Conèixer els principals problemes ambientals derivats a la utilització de productes
d'un sol ús.
- Fomentar el consum responsable i la prevenció de residus.
- Conèixer altres opcions per tenir una menstruació més sostenible i conscient.

Durada: 60 minuts
Lloc realització: dins l'aula
Període de realització:
Calendari escolar,
només dilluns i dimarts

Materials didàctics i recursos humans :
Un educador/a ambiental (i, com a mínim, un acompanyant com a responsable del
centre sol·licitant)
Per part de l'escola: projector, ordinador.
Per part de l'educador/a : Tots els materials realitzar el taller.

Preu: 4,5 € per infant
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Sortida al medi natural
A qui va dirigit? Cicle de primària
Resum de l'activitat:
Gimcana al bosc. Descoberta de l'entorn natural, sobretot a nivell de plantes i arbres,
adaptant les explicacions i la gimcana que es realitza, al nivell de cada grup.

Objectius:
- Fomentar l'hàbit d'observar la natura i potenciar actituds de respecte.
- Afavorir el desenvolupament d'actituds com la curiositat, l'interès i el respecte envers
el medi
- Conèixer plantes i arbres comunes dels boscos mediterranis.

Durada: mig matí
Lloc realització: exterior
Període de realització:
Calendari escolar,
només dilluns i dimarts

NOTES:
L'excursió original, es realitza a un bosc d'Arenys de Munt, a prop de Collsacreu.
DE TOTES MANERES, si la vostra escola té algun bosc proper podríem mirar d'adaptarlo en aquell espai, si hi ha les plantes i els arbres que treballem. ( consulteu a
hola@oreneta.cat)

Preu:

5,5 € per infant
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Altres opcions i possibilitats
No us encaixa cap d'aquestes activitats?
Esteu treballant altres temes de medi ambient?
Posa't en contacte i mirem d'elaborar una activitat o taller a mida.

... la ludoteca ambiental
Consisteix en un conjunt de jocs tradicionals convertits amb temes relacionats a la
natura, sobretot o treballar els animals.
Jocs fets per a mi de principi a fi.
És una activitat però per grups reduïts, ammb la possibilitat de complementar els tallers
esmentats anteriorment. ja que hi ha infants que acaben els tallers/ manualiltats abans i
poden fer ús d'aquesta activitat, per exemple:

1- El dominó dels ocells.
2- El "qui és qui" de fauna en general.
3- El "memory" de les petjades dels mamífers .
4- Racó de lectura de llibres sobre natura.

5- Racó amb lupes per a l'observació.
6- Racó de descoberta de petxines.
7- Racó dels motlles de petjades.
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jocs de fusta artesanals
Després de l'èxit dels jocs de la ludoteca ambiental, estic reproduint els jocs però més
elaborats i estan/ estaran a la venda.
Gràcies a una biòloga i també il·lustradora, que m'està dibuixant especialment per a mi
els animals, i les plantes que vull plasmar en aquests jocs.
Com tot és un procés artesanal, de principi a fi, encara no estan ni totes les imatges ni
tots els jocs disponibles.
Ús deixo, però, les imatges d'uns prototips i si esteu interessats/es en alguns dels jocs,
m'ho comenteu a través del mail i em posaré en contacte per dir-vos que tenim
disponible.
La temàtica disponible ara mateix són els MAMÍFERS, més concretament, 6 mamífers
que són :
1- La geneta
4- El gat salvatge
2- El porc senglar 5- El cabirol
3- L'esquirol
6- el Teixó
Totes les fustes són recuperades de restes de tales o d'altres llocs. I la tècnica que es fa
servir transferir les imatges és el "fototransfer".

Aquí us deixo imatges dels prototips:

Joc de memòria amb
llesques de fusta

Joc de memòria amb
fustes rectangulars

Joc del dominó amb
fustes rectangulars

Trencaclosques
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