
Projecte singular
Infants i joves contra l’emergència climàtica

És un projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i

Economia Social i executat per Educambient SCCL. El projecte consisteix a realitzar tallers

subvencionats als centres educatius sobre emergència climàtica per infants i joves de 3 a 15

anys (des de P3 fins a 2n d'ESO). Els centres escolars cofinancen el projecte amb un preu

de 25 € per grup que participa en les activitats.

Informació general
Tots els tallers estan dinamitzats per 2 educadors/es ambientals.

Cada centre escolar pot reservar un màxim de 9 tallers per curs escolar.

El preu per taller i grup classe és de 25 €.

Es prioritzaran els centres educatius d’alta i màxima complexitat. Els tallers es faran per tota

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Rubí, Sabadell i Terrassa.

Aquest projecte finalitza l’octubre de 2022 i el nombre de tallers és limitat.

Per realitzar les reserves dels tallers contactar amb: infoeducambient@gmail.com

mailto:infoeducambient@gmail.com


Un mar de plàstics
Taller per nenes i nens de 3 a 6 anys (de P3 a P5)

Aquest taller està dinamitzat per 2 educadors/es ambientals, té una durada d'una hora i el

preu per grup classe és de 25 €.

En aquest taller es tracta la temàtica de la contaminació per plàstics dels mars i oceans.

L'activitat es duu a terme dins una carpa ambientada com el fons marí, on tots els animals i

algues estan fetes amb restes d'envasos. Dins el fons marí s'explica un conte i després es

parlarà sobre què podem fer per reduir els plàstics que generem posant exemples pràctics i

pròxims als infants.

 

El taller "Un mar de plàstics" requereix el muntatge de la carpa (3 m*3 m i 2,6 metres

d'alçada), per tant, es necessita un espai interior on poder fer la instal·lació, com una sala

polivalent, la biblioteca o sala d'actes.



Joc del Triviclimàtic
 Taller per nenes i nens de 6 a 10 anys (Cicle inicial i mitjà)

Aquest taller està dinamitzat per 2 educadors/es ambientals, té una durada d'una hora i
mitja i el preu per grup classe és de 25 €.

El triviclimàtic és un joc cooperatiu en què els infants aniran responent preguntes de

temàtica mediambiental i sobre l'emergència climàtica, de forma cooperativa aconseguiran

punts per salvar el planeta.

Les temàtiques que es tractaran en el joc són:

- Transport (mobilitat sostenible)

- Energia i aigua (transició energètica)

- Natura (biodiversitat i canvi climàtic)

- Alimentació (transició alimentària)

- Residus (residu zero i canvi de model de consum)

- Hàbits (transició cultural, economia social i solidària, economia circular)

 

El "Joc del triviclimàtic" és un taller que es pot dur a terme tant a la classe com a l'exterior.



Les energies del futur
  Taller per nenes i nens de 10 a 15 anys (Cicle superior i fins a 2n d'ESO)

Aquest taller està dinamitzat per 2 educadors/es ambientals i té una durada de dues
hores i el preu per grup classe és de 25 €.

En aquest taller parlarem de les energies renovables més utilitzades a Catalunya (energia

solar, eòlica i hidràulica), en veurem avantatges i inconvenients i construirem maquetes per

comprovar-ne el funcionament. També parlarem sobre els canvis de model de consum i

l'economia social i solidària.

 El taller "Les energies del futur" és una activitat amb dues parts: la primera (més teòrica i en

la que es construeixen les maquetes) s'ha de fer dins una aula, i la segona (en la que es

proven les maquetes) es fa a l'exterior.


