Catàleg d’activitats
d’educació ambiental
SECUNDÀRIA

C/ Sant Josep,4 ∙ 08180 MOIÀ ∙ Tel 93 830 05 42 ∙ gaia@gaiamoia.com ∙ www.gaiamoia.com

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES EDUCATIUS
Des de l’any 1992 estem treballant en el camp de l’educació ambiental.
Aquests anys d’experiència ens han conduït a preparar i disposar d’un seguit
d’activitats que oferim als centres educatius.
El dossier s’estructura de la següent manera:

•

Educació secundària:

¾ Tallers
¾ Jocs
¾ Xerrades

Per a cada activitat s’indica:
•
•
•
•
•

cursos per als quals està recomanada i el trimestre més adient
durada
objectius
descripció de l’activitat
època més adient per a la realització de l’activitat

Totes les activitats tenen un material didàctic de suport que consisteix en:
•

dossier per al professor. Explicació de l’activitat i del contingut
formatiu de la mateixa.

•

dossier de treball de l’alumne. Se’n facilitarà un exemplar per fer-ne
les fotocòpies necessàries.

Tot i que la llista d’activitats és prou llarga, (es poden adaptar temes que no
estiguin especificats i que siguin d’interès pel centre educatiu) podem adaptarne de noves tot relacionant-les amb els temes d’interès que tingui o proposi el
centre educatiu ( i sempre que se n’hagi parlat amb un temps prudencial ).
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del
telèfon 93 830 05 42 o bé a l’adreça de correu electrònic: gaia@gaiamoia.com.

NOTA IMPORTANT:
1. LES ACTIVITATS QUE US OFERIM EN AQUEST CATÀLEG
VÉNEN
CONDICIONADES
PER
L’ENTORN
I
LA
DISPONIBILITAT DE L’ESCOLA O CENTRE
2. LES ACTIVITATS NO ES DURAN A TERME SI EL MESTRE
O PROFESSOR NO HI ÉS PRESENT
3. EN EL CAS QUE HI HAGI ALGUN ALUMNE/A AMB
ALGUNA DISCAPACITAT CAL AVISAR AMB ANTELACIÓ
L’EMPRESA GAIA PER TAL QUE LES EDUCADORES ADAPTIN
L’ACTIVITAT
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CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Entendre la diferencia entre el so i el soroll
• Conèixer com funciona el nostre aparell auditiu
• Descobrir els danys que pot ocasionar el soroll a les persones
• Identificar diferents fonts de soroll
• Aprendre a mesurar el soroll utilitzant un sonòmetre
• Conèixer les normatives existents sobre sorolls

Descripció de l’activitat:
Es farà una explicació amb suport audiovisual..
Es confeccionarà un mapa sònic de l’escola o el poble amb l’ajuda d’un sonòmetre.
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VISITA
A LA DEIXALLERIA

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Entendre que amb les activitats diàries es pot fer molt per millorar el medi

ambient
• Descobrir que bona part de les escombraries es pot aprofitar
• Conèixer el funcionament d’una deixalleria i la importància que té dins la

recollida selectiva
• Conèixer i promoure les tècniques d’estalvi, reutilització, reciclatge i

recuperació dels diferents residus

Descripció de l’activitat:
Es farà una visita comentada a la deixalleria.
S’efectuarà una posada en comú.
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EL CANVI CLIMÀTIC

Nivells
recomanats:

Primer cicle 8
Segon cicle 8
Batxillerat

Objectius:
• Identificar quines són les principals causes del canvi climàtic
• Conèixer les principals conseqüències del canvi climàtic
• Prendre consciència d’actituds positives per al medi ambient amb l’ús i

l’aprofitament de l’energia

Descripció de l’activitat:
El taller del “Canvi climàtic” començarà amb una explicació de les causes,
conseqüències i solucions del canvi climàtic, amb el suport d’una projecció de
diapositives.
A continuació, es realitzaran les activitats proposades al Quadern de l’alumnat.
La majoria d’aquestes activitats es treballaran inicialment de forma individual
( excepte dues experiències que es fan conjuntament) i es farà la posterior
correcció amb el grup-classe.
Finalment, i com a repàs-avaluació del taller, es realitzarà un mural amb algunes
de les accions que es poden dur a terme per aturar aquest problema.
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LA BIODIVERSITAT

Nivells
recomanats:

Primer cicle 8
Segon cicle 8
Batxillerat 8

Objectius:
•

Conèixer les diferències de biodiversitat en les diferents regions del
món i de la comarca

•

Estudiar els principals paràmetres que causen aquestes diferències

•

Conscienciar de la gran importància del manteniment de la biodiversitat
i ser conscient dels problemes que comporta el seu declivi

•

Descobrir quines són les causes principals de la pèrdua de biodiversitat

•

Raonar possibles solucions per evitar la pèrdua de biodiversitat

Descripció de l’activitat:
Es treballarà amb ordinador i ,mitjançant material interactiu, caldrà assolir
uns objectius establerts.
Per realitzar aquest taller es necessitarà l’aula d’informàtica o una aula
convencional que disposi d’un ordinador per cada 1 o 2 alumnes.
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SÓC UN CONSUMIDOR
RESPONSABLE?

Nivells
recomanats:
Primer cicle
8
Segon cicle
8
Batxillerat
8

Objectius:
• Entendre que amb les activitats diàries es pot fer molt per millorar el medi

ambient
• Aprendre a comprar d’una manera respectuosa amb l’entorn i la salut
• Prendre consciència del Comerç Just ja que garanteix el respecte a les

persones i al medi ambient
• Conèixer els diferents tipus d’etiqueta ecològica certificada que són distin-

tiu de qualitat ambiental

Descripció de l’activitat:
L’activitat es desenvolupa a través del joc.
Es tractarà de preparar, per grups, un àpat a partir d’una exposició de productes
que simulen un supermercat.
Després cada grup exposarà els productes que ha comprat i es valoraran els criteris que ha seguit a l’hora de triar-los (tipus d’envasos, etiquetes ecològiques,
etc).
Finalment es farà una posada en comú sobre el que s’ha après del consum responsable.
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ORDENEM EL TERRITORI

Nivells
recomanats:
Primer cicle
8
Segon cicle
8
Batxillerat
8

Objectius:
• Fer comprendre la importància dels recursos naturals per a la vida humana
• Entendre la importància de la planificació a l’hora de situar els diversos

elements (cases, conreus, boscos, rius, indústries...) sobre el territori
• Descobrir que una ubicació incorrecta d’un element pot tenir repercussions

negatives: soroll, contaminació, erosió...
• Fer veure la necessitat d’afrontar un dels problemes cabdals de la

humanitat: la utilització racional dels recursos naturals

Descripció de l’activitat:
Es farà una explicació amb suport audiovisual.
Es jugarà a un Joc de taula que consisteix en construir el país o el municipi ideal
quant a distribució dels elements per ser el màxim de respectuós amb l’entorn.
Es jugarà per equips.
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JOC DE ROL
DELS RESIDUS

Nivells
recomanats:
Primer cicle
8
Segon cicle
8
Batxillerat
8

Objectius:
• Entendre els problemes ambientals i socials que generen els residus
• Descobrir que bona part de les escombraries es pot aprofitar
• Aprendre a treballar en grup
• Prendre consciència de la importància de la recollida selectiva en origen
• Habituar-se a dialogar i a ser tolerant amb les opinions expressades per les

altres persones
• Entendre els punts de vista dels diversos agents socials: ecologistes

representants de l’administració (tècnics o polítics), ciutadans, empresaris comercials i pagesos

Descripció de l’activitat:
S’ explicaran les regles del joc.
Es prepararan les ponències per grups.
Es portarà a terme un debat.
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EL MEDI AMBIENT
DIA A DIA

Nivells
recomanats:
Primer cicle
8
Segon cicle
8
Batxillerat
8

Objectius:
Donar a conèixer els principals problemes ambientals, tant a nivell global

•

com a nivell local
Entendre que en les nostres activitats diàries es poden realitzar moltes

•

accions a favor o en contra del medi ambient
Aprendre a tenir sentit de responsabilitat de les nostres accions diàries

•

Descripció de l’activitat:
Es farà una xerrada–col·loqui amb suport audiovisual, en la qual:
•

S’analitzaran els problemes ambientals globals i locals

•

S’explicaran els problemes ambientals en els quals es pot incidir cada dia,
des que hom es lleva fins que se’n va a dormir

•

Es manifestaran les solucions que cadascú ,a nivell individual, pot adoptar
per a cadascun d’aquests problemes: aigua, residus, consum....
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QUÈ EN FEM DE LES
ESCOMBRARIES?

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Entendre els problemes ambientals que suposa la gestió incorrecta de les

escombraries
• Descobrir que bona part de les escombraries que es generen es poden aprofitar
• Ser conscients de la importància que té la participació de tothom a l’hora de

deixar un món millor : intentant col·laborar amb la minimització de residus, la
separació d’aquests a la llar, als locals de les associacions, a les escoles...
• Conèixer les instal·lacions de gestió de residus: deixalleria, planta de triatge,

planta de compostatge

Descripció de l’activitat:
Es farà una xerrada amb suport audiovisual .
S’analitzarà la composició d’una bossa d’escombraries. Es farà un repàs de les
dades de la recollida d’escombraries i de la recollida selectiva al municipi, així
com de les instal·lacions en les quals es gestionen els residus recollits:
deixalleria, planta de triatge (per als envasos), planta de compostatge
(recollida selectiva de la matèria orgànica).
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COM FER COMPOSTATGE
CASOLÀ

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
•

Distingir i separar els residus que es poden compostar dels que no són
compostables

•

Adonar-se que allò que normalment es considera un residu, i que es creu
que no se’n pot treure cap profit, com les restes de menjar, es pot convertir
en quelcom molt útil , adob per l’hort

•

Prendre consciència del fet que es pot aconseguir un adob molt millor que els
adobs sintètics d’una manera barata i ecològica

•

Entendre en què consisteix el procés de compostatge

Descripció de l’activitat:
S’explicaran els materials que es poden utilitzar per compostar, el procés de
compostatge i el producte que se n’obté, el compost, i dels beneficis que suposa aprofitar aquesta fracció ( disminució de la quantitat de residus que
s’han de llençar, aplicacions del compost...).
Durant la xerrada es mostrarà un compostador casolà, la seva estructura i el
seu funcionament.

54

SÓC UN CONSUMIDOR
RESPONSABLE?

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Entendre que amb les activitats diàries es pot fer molt per millorar el medi

ambient
• Aprendre a comprar d’una manera respectuosa amb l’entorn i la salut,

minimitzant el consum de productes i la generació de residus
• Prendre consciència de les repercussions socials, econòmiques i ambientals

que té el nostre consum
• Prendre consciència del Comerç Just, que garanteix el respecte a les per-

sones i al medi ambient
• Conèixer els diferents tipus d’etiqueta ecològica

Descripció de l’activitat:
Es farà una xerrada-col·loqui en la qual, a partir d’una exposició de productes,
s’analitzaran les repercussions que el consum té sobre el medi ambient i les
persones: el consum d’aigua i energia, els productes ecològics i les etiquetes
ecològiques, els productes de Comerç Just, la publicitat i els seus efectes
sobre la nostra manera de comprar...
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EL CICLE DE L’AIGUA I LA
NOVA CULTURA DE
L’AIGUA

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Entendre els problemes ambientals que comporta el malbaratament de l’aigua
• Prendre consciència que l’aigua és un bé escàs
• Conèixer la nova cultura de l’aigua
•

Promoure actituds per a l’estalvi de l’aigua

Descripció de l’activitat:
Es farà una xerrada amb suport audiovisual :
•

S’analitzarà el cicle de l’aigua

•

S’explicaran els problemes de subministrament d’aigua

• Es parlarà de les solucions convencionals per resoldre la falta d’aigua
• Es parlarà de “La nova cultura de l’aigua”: principis i noves solucions per

pal·liar la manca d’aigua en indrets determinats
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EL CANVI CLIMÀTIC

Nivells
recomanats:

Primer cicle 8
Segon cicle 8
Batxillerat
8

Objectius:
•

Identificar quines són les principals causes del canvi climàtic
•

•

Conèixer les principals conseqüències del canvi climàtic

Prendre consciència d’actituds positives per al medi ambient amb l’ús i
l’aprofitament de l’energia

Descripció de l’activitat:
Es farà una xerrada amb suport audiovisual:
•

S’explicaran les causes, conseqüències i possibles solucions del canvi
climàtic a nivell mundial, estatal i local.
•
•

S’analitzaran amb detall les accions que
cadascun de nosaltres pot fer per aturar
aquest problema: a casa, a l’escola, a la
feina ...

57

LA BIODIVERSITAT

Nivells
recomanats:

Primer cicle 8
Segon cicle 8
Batxillerat
8

Objectius:
•

Conèixer la biodiversitat en les diferents regions del món

•

Estudiar els principals paràmetres que causen aquestes diferències

•

Conscienciar de la gran importància del manteniment de la biodiversitat i
ser conscients dels problemes que comporta el seu declivi

•

Descobrir quines són les causes principals de la disminució de biodiversitat

•

Raonar possibles solucions a la pèrdua de biodiversitat

Descripció de l’activitat:
Es farà una xerrada amb suport audiovisual:
•
•
•

Es parlarà de les diferències de biodiversitat segons: hàbitats, latituds i
altituds
Es parlarà de la importància de la biodiversitat, estabilitat dels
ecosistemes
Es comentaran les principals causes de la pèrdua de biodiversitat al llarg
de la història
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EL BOSC I
EL CANVI CLIMÀTIC

Nivells
recomanats:

Primer cicle 8
Segon cicle 8
Batxillerat
8

Objectius:
Conèixer els diferents tipus de boscos a Catalunya i a la comarca

•
•

•

•

Conèixer les principals funcions del bosc dins l’ecosistema i en
l’economia de la zona

Principals problemes per a la conservació del bosc (urbanització, fragmentació, sequera, incendis, canvi climàtic...)
El bosc i el canvi climàtic (el bosc com a mitigador del canvi climàtic i estudis de com afectarà el canvi climàtic als diferents tipus de boscos

Descripció de l’activitat:
Xerrada - col·loqui amb suport audiovisual:
• S’analitzen els problemes del canvi climàtic en diferents tipus de boscos.
• S’explicarà la importància del bosc per l’ecosistema.
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