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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

L’entorn natural

Activitat 1
QUIN TEMPS
FA ON VIUS?

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Prendre consciència de les diferències del
clima a les diverses parts del món.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors.

• Aprendre com el clima afecta la nostra vida.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competencia en comunicación lingüística.

• Ciències naturals.

• Competencias sociais e cívicas.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).
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L’entorn natural

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

Desenvolupament de l’activitat
No hi ha el mateix clima a tot arreu del món. Al pol nord, per exemple, hi fa molt de fred, i, en deserts com
el Sàhara, hi fa moltíssima calor, encara que a la nit hi pot haver tempestes terribles.
A Espanya també hi ha diferències entre el clima del nord i del sud, o entre les zones de costa, les d’interior o les de muntanya. Tanmateix, durant l’any, podem diferenciar quatre estacions: la primavera, l’estiu,
la tardor i l’hivern. A Andhra Pradesh, el clima és tropical en algunes zones i, en d’altres, com a Anantapur,
és semiàrid; les temperatures són més altes que a Espanya. Expliquem com és el nostre clima als nens i
les nenes de l’escola de l’Índia perquè ens coneguin una mica millor?
Per fer-ho, haurem de respondre a preguntes com aquestes:
• Quan fa fred o calor?
• Quan plou? Quan neva? Hi ha tempestes?
• Com estan els arbres? Tenen fulles o no? De quin color són les fulles?
• Etc.
Ja teniu la llista feta? Doncs, ara, entre tota la classe dibuixarem un paisatge a la primavera, a l’estiu, a la
tardor i a l’hivern. Per exemple, podem dibuixar el pati de l’escola, un parc, un carrer… És important que
dibuixem les coses que es poden fer en aquest moment de l’any. També ens fixarem en altres detalls, com
la roba que portem, l’hora en què es fa de dia i l’hora en què es fa de nit, etc.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Després d’investigar sobre el clima d’Anantapur, on se situa l’escola amb la qual fem l’intercanvi, analitzarem quines similituds i diferències hi ha respecte al lloc on vivim.
A continuació, explicarem a l’alumnat de l’Índia, a partir de dibuixos i textos traduïts a l’anglès, totes les
similituds i diferències que hàgim descobert. Per exemple: les temperatures a l’hivern al lloc on viviu són
iguals que les d’Anantapur? Si no és així, els podem parlar de quina roba portem, de si fem servir estufes
o calefacció, de si tenim neu o no, etc.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de
la Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

L’entorn natural

Activitat 2
ANIMALS DEL NOSTRE
PAÍS I ANIMALS DE L’ÍNDIA

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Aprendre que a cada lloc del món hi ha
animals diferents.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors.

• Reconèixer alguns dels animals de l’Índia
que no viuen al nostre país.

• Abans de començar l’activitat, el professorat o l’alumnat buscarà algunes imatges
d’animals de l’Índia: tigres, elefants, vaques,
micos, serps, etc.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències naturals.

• Competència digital.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).
• Educació artística.
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L’entorn natural

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe farem una llista dels animals que coneixem que viuen a Espanya: gossos, gats, ocells,
conills, vaques, ovelles, gallines, porcs, hàmsters… Després, buscarem i veurem alguns animals de l’Índia:
tigres, vaques, elefants, micos, serps… N’heu vist mai cap?
Per últim, jugarem a inventar animals nous imaginant que podem barrejar els que tenim aquí amb els que
hi ha allà. Com seria un gat amb orelles d’elefant? O una serp amb potes de gallina? I un ocell amb les
ratlles d’un tigre? Cada nen o nena dibuixarà un animal que s’hagi imaginat. A sota, hi haurà d’escriure el
nom dels dos animals que ha barrejat, i també inventar-se un nom nou per al que acaba de crear. Hi pot
afegir una petita explicació sobre què fa aquest animal, on viu i de què s’alimenta.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Després de fer una llista dels animals que viuen al nostre país i a l’Índia, investigarem quins estan en perill
d’extinció. A continuació, investigarem les causes d’aquesta situació. Per exemple: la caça i la pesca
excessiva, el comerç il·legal de pells i cuir d’animals silvestres, la contaminació de mars, llacs i rius o la
destrucció dels seus hàbitats.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

L’entorn natural

Activitat 3
LA IMPORTÀNCIA
DE L’AIGUA

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Reflexionar sobre la importància de l’aigua
a la nostra vida quotidiana i els problemes
que tindríem si n’hi hagués escassetat.

• Fulls o cartolines grans, llapis de colors o
retoladors, revistes, tisores i pega.

• Prendre consciència de la necessitat de
preservar l’aigua i estalviar-ne i buscar
formes per fer-ho.

• Per a la proposta adreçada a alumnat
d’etapes superiors:
Vídeo i guia didàctica El tresor d’en Vishnu,
disponible a:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-6-el-tesorode-vishnu

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències naturals.

• Competències socials i cíviques.

• Valors socials i cívics.

• Aprendre a aprendre.

• Educació artística.
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L’entorn natural

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

Desenvolupament de l’activitat
Primer, entre tota la classe reflexionarem sobre per què és important l’aigua i per a què la fem servir cada dia.
Després, pensarem què és estalviar aigua i per què és important.
Tot seguit, donarem idees per estalviar aigua. Podem pensar en situacions en què utilitzem més aigua de la
que necessitem realment? Què podem fer per estalviar aigua a casa? I a l’escola?
Entre tota la classe farem una llista amb totes les idees.
Per últim, farem diversos cartells amb les millors idees per estalviar aigua. Els podem dibuixar, enganxar-hi
fotos o retalls de revistes, etc. Després, els penjarem a classe, a casa, etc. També podem preparar un petit
fullet que resumeixi les idees, de manera que puguem distribuir-lo o deixar-lo a casa i a l’escola per no
oblidar-nos-en mai.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Entre tota la classe farem una llista de com fem servir l’aigua a casa cada dia. Intentarem que aquesta llista
sigui el més extensa possible: aigua per beure, per cuinar, per rentar-nos, per a la cisterna, per netejar, per
fregar el terra, per rentar la roba, etc.
Un cop elaborada, l’alumnat s’endurà la llista a casa per intentar calcular quanta aigua gasta tota la família
durant un dia. Els nostres familiars ens poden ajudar a calcular aquesta quantitat. Per exemple, podem
omplir una gerra d’aigua d’un litre i cronometrar quant triga a omplir-se. Amb aquest temps, després calculem quant gastem cada vegada que obrim una aixeta per a diversos usos. Per exemple: si triguem mig
minut a omplir la gerra, significa que, en un minut, gastem dos litres d’aigua. Si triguem deu minuts per
dutxar-nos, vol dir que gastem 20 litres d’aigua quan ens dutxem.
Considerem que en alguns d’aquests casos utilitzem més aigua de la que necessitem realment?
Quines idees se’ns acuden per estalviar aigua en totes o algunes d’aquestes situacions? A classe, farem
diversos cartells amb les millors idees per estalviar aigua. Podem dibuixar, posar-hi fotos, retallar revistes,
etc. Després els penjarem a classe, a casa, a l’entrada de l’escola, etc.
Aquesta activitat es pot complementar veient el vídeo El tresor d’en Vishnu i treballant-ne la guia didàctica.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

L’entorn natural

Activitat 4
DETECTIUS DEL
MEDI AMBIENT

Durada: Hores soltes d’una
setmana de curs.

Objectius

Material necessari

• Prendre consciència de males pràctiques
en la cura del medi ambient.

Per a la proposta adreçada a alumnat d’etapes
superiors:

• Reivindicar els valors de respecte i protecció del medi ambient.

• Vídeo introductori sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS):
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s

• Actuar com a agents actius per aconseguir un món més sostenible.
• Fomentar l’educació cívica amb valors
com la responsabilitat, l’empatia i l’actitud
crítica.

• Un quadre que mostri els objectius de desenvolupament sostenible, disponible a:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
• Vídeo i guia didàctica El fanalet de la Dikshu,
disponibles a:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques.

• Ciències naturals.

• Competència digital.

• Valors socials i cívics.

• Aprendre a aprendre.
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L’entorn natural

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

Desenvolupament de l’activitat
Es dividirà la classe en diversos equips: reciclatge, cura de l’aigua, malbaratament de material (fulls, etc.),
estalvi energètic (llum, calefacció) i neteja. Cada grup haurà de complir la seva missió durant una setmana.
Per exemple, el grup detectiu de la cura de l’aigua s’haurà d’ocupar que les aixetes de l’escola no degotin
ni quedin obertes. El grup detectiu de la neteja haurà de recollir les escombraries del pati o de l’aula i evitar
que altres nens i nenes llencin escombraries a terra.
Al llarg d’aquesta setmana, es pot reflexionar sobre què podem fer per preservar el medi ambient. Per
exemple, utilitzar materials i envasos reutilitzables i incorporar hàbits de consum sostenibles: carmanyoles
reutilitzables, cantimplores per beure aigua en lloc d’ampolles de plàstic, embalatges reutilitzables per a
entrepans en lloc de paper de plata, consumir productes de proximitat (km 0), etc. En el cas de l’energia,
en podem fer un ús més sostenible utilitzant bombetes de baix consum, aprofitant la llum natural, apagant
els aparells elèctrics quan no s’estiguin utilitzant, etc.
Al final de la setmana, cada grup explicarà les situacions amb què s’ha trobat. Per últim, tota la classe
pensarà una estratègia conjunta per promoure el reciclatge a l’escola, per preservar l’aigua, per evitar el
malbaratament de material, per estalviar llum i per mantenir l’escola neta.
Un cop finalitzada l’activitat, es pot proposar a tota la classe que organitzi una festa per celebrar a l’escola
el Dia Mundial del Medi Ambient per tal de sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància de
protegir-lo.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Després de fer l’activitat, l’alumnat reflexionarà sobre quins objectius de desenvolupament sostenible
estan vinculats amb el medi ambient. Per fer-ho, abans l’alumnat s’haurà d’informar sobre els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS).

ELS ODS RELACIONATS DIRECTAMENT AMB EL MEDI AMBIENT SÓN:
• ODS 7. Energia neta i assequible
Totes les persones han de tenir accés a energia per poder tenir llum, connectar aparells elèctrics, etc., i
aquesta energia ha de ser el més neta possible. Per aconseguir-ho, cal augmentar l’ús d’energies renovables, que s’obtenen de fonts que no s’esgoten mai en utilitzar-les, com la llum del sol, el vent, els corrents
de rius o les marees. Són netes i no afecten el medi ambient.
• ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
Reduir la contaminació a les ciutats, augmentar les zones verdes, ampliar el transport públic o prevenir els
desastres naturals.
• ODS 13. Acció climàtica
Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
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L’entorn natural

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

• ODS 14. Vida submarina
Reduir la contaminació marina i protegir la vida submarina.
• ODS 15. Vida terrestre
Reduir la tala d’arbres i augmentar el repoblament i la reforestació a tot el món.

ELS ODS RELACIONATS INDIRECTAMENT AMB EL MEDI AMBIENT SÓN:
• ODS 4. Educació de qualitat
Una educació de qualitat permetrà conscienciar les persones per cuidar el medi ambient.
• ODS 6. Aigua neta i sanejament
Evitar la contaminació i el mal ús de l’aigua.
• ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
Les noves tecnologies han de ser menys contaminants. Governs, empreses i comunitat científica han de
col·laborar per aconseguir-ho.
• ODS 12. Consum i producció responsables
Cal produir de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient i adoptar hàbits més sostenibles a
l’hora de consumir: consumir menys, consumir productes no envasats o que generin pocs residus o
reciclar.
Aquesta activitat es pot complementar veient el vídeo El fanalet de la Dikshu*, que se centra en l’ODS 7,
i treballant-ne la guia didàctica.
Finalment, la classe es dividirà en grups i cadascun cercarà activistes en defensa del medi ambient, com
ara Greta Thunberg (Suècia), Rachel Carson (Estats Units), Wangari Maathai (Kènia), Lois Gibbs (Estats
Units), Vandana Shiva (Índia), Berta Isabel Cáceres Flores (Hondures), Boyan Slat (Països Baixos), Manu
San Félix (Espanya) o Sunita Narain (Índia). Després d’haver-ne llegit les biografies, cada grup en difondrà
la vida i llegat amb un cartell que n’expliqui la història i farà una exposició per a la resta de la classe.
*VÍDEO - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

L’entorn natural

Activitat 5
ÀLBUM DE LA FAUNA
I LA FLORA DEL
LLOC ON VIVIM

Durada: Tres o quatre sessions d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Educar i sensibilitzar en matèria de medi
ambient.

• Accés a material bibliogràfic: internet,
biblioteca, pel·lícules documentals, etc.

• Conèixer i apreciar la biodiversitat del
nostre entorn per tal de protegir-lo.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors.

• Despertar l’interès per les ciències naturals
i l’amor per la natura.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències naturals.

• Competència digital.

• Educació artística.

• Aprendre a aprendre.
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A contorna natural

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe elaborarem un àlbum de la flora i la fauna del lloc on vivim. Per fer-ho, primer haurem
d’investigar i elaborar una llista d’espècies. A continuació, es dividirà la classe en grups de dues o tres
persones i es repartirà la flora i fauna que cal analitzar entre tothom.
Cada grup buscarà informació de l’animal o la planta que li hagi tocat. Un cop feta la primera fase de recerca i documentació, els grups elaboraran una fitxa que contindrà la informació següent:

FAUNA:
• El nom popular i el nom científic.
• Fotos de l’animal.
• Fotos o dibuixos de les petjades.
• Fotos o dibuixos de l’aliment principal.

FLORA:
• El nom popular i el nom científic.
• Fotos o dibuixos de les plantes, flors…
• Foto de la flor i el fruit.
• Característiques secundàries, per exemple, si són de fulla perenne o caduca, etc.

Finalment, s’ajuntaran totes les fitxes en un àlbum.
Aquesta activitat es pot complementar amb una excursió al camp, la muntanya o el bosc que hi hagi més
a prop.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

