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NOTA: Les activitats estan adaptades als diferents cicles d'educació primària, fet
que implica petites variacions en els conceptes explicats i la metodologia emprada
per tal d'adaptar-la al nivell en qüestió.

Educació 
Primària



E.P.

-1,50€

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

4€/alumne 

SESSIÓ PER A 1 GRUP CLASSE

2 HORES

€

OBJECTIUS:
Entendre la idea d'equilibri que regeix el nostre planeta (teoria Gaia).
Diferenciar el canvi climàtic del canvi global.
Comprovar de manera interactiva algunes de les conseqüències del canvi global.
Conscienciar d'un problema real i un gran repte present i entendre per què es parla
més d'un concepte que de l'altre.

DESCRIPCIÓ:
Ja ens han explicat moltes vegades què és el canvi climàtic, però: Què és el canvi global? És
el mateix? Quin és més important? Què podem fer nosaltres? Aquest taller ens permetrà
fer-nos una idea pròpia dels problemes ambientals més populars del segle XXI mitjançant
experiments i demostracions.

Aprendrem a diferenciar canvi climàtic i canvi global a partir d'una presentació.
Seguidament, a partir d'un experiment amb un aquari de vidre observarem què succeeix a
la Terra amb els corrents oceànics i com aquest efecte contribueix a l'equilibri del planeta.
Crearem diòxid de carboni a partir d'una reacció entre bicarbonat i vinagre, i n'observarem
els efectes en un recipient.

FUNCIONAMENT:

CANVI CLIMÀTIC O CANVI GLOBAL?
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Aquesta sessió es pot desenvolupar a qualsevol aula: Nosaltres ens encarreguem de
portar tot el material de laboratori.



ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

4€/alumne 

2 HORES

€

OBJECTIUS:
Conèixer de primera mà els organismes que viuen al mar. 
Apropar el medi marí a les escoles. 
Conscienciar sobre el respecte cap al medi natural. 
Conèixer les adaptacions dels organismes marins. 
Aprendre a identificar espècies fent servir una clau dicotòmica. 
Descobrir els microorganismes que poden habitar en una gota d'aigua de mar. 
Fomentar el pensament crític. 
Fomentar el treball en equip.

DESCRIPCIÓ:
El mar ve de visita a l'escola! Mitjançant organismes vius, col·leccions d'organismes secs i
material de laboratori, ens transformarem en biòlegs marins i descobrirem tot allò que
s'amaga sota l'aigua sense moure'ns de classe.

Aproparem els alumnes als ecosistemes marins fent-los passar per tres estacions: «Els més
petits», on observarem amb lupes binoculars els microorganismes que es troben entre les
algues i n'analitzarem les característiques; «Col·leccions seques», on identificarem restes
d'organismes secs aprenent a fer servir una clau dicotòmica; i «Memory», on aprendrem
els noms científics de diferents algues a través d'un joc a cegues.

FUNCIONAMENT:

EL MAR VE A L'ESCOLA
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Aquesta sessió es pot desenvolupar a qualsevol aula: Nosaltres ens encarreguem de
portar tot el material de laboratori.
Cal que els alumnes estiguin repartits en 3 grups, 1 grup per a cada estació.

E.P.

SESSIÓ PER A 1 GRUP CLASSE




