DIA DEL MEDI AMBIENT 2018
18 de juny de 2018
El dia del medi ambient és una activitat que celebrem dins del projecte de medi
ambient i sostenibilitat de la nostra escola.
Aquest any serà la tercera edició de la celebració.
L’objectiu de la diada és fer activitats relacionades amb el medi ambient i la
sostenibilitat. Es fan activitats agrupant els cursos padrins i fillols (a la nostra
escola cada alumne és padrí o és fillol).
Volem que els nostres alumnes a través del joc i l’aprenentatge significatiu
agafin consciència de la importància de ser sostenibles amb el medi ambient.
També volem que aquesta diada agafi força i sigui un referent en les activitats
d’escola. Un dia no fa estiu, però és important que sigui un referent com pot
ser la festa de Nadal o el Carnestoltes...
També es fan activitats amb alguns grups classe. Les activitats que es fan al
carrer són les que es fan amb els grups classe.
Aquest curs teníem planificat fer una activitat amb l’inflable de l’agència de
residus, però no ha pogut ser perquè ha estat molt complicat poder arribar a
tots els requisits.

Aquesta és la planificació de les activitats que farem amb padrins i fillols:
CURSOS (padrins
i fillols)

DESCRIPCIÓ

P3- 4t - 4t d’ESO

Racons amb diferents activitats:
. Activació: Vídeo. Fer veure la importància de
respectar el medi ambient. Imatges impactants.
. Mural: Fer un mural amb accions positives pel
medi ambient.
. Joc de Bingo: Reciclatge.
. Racó de pintar cares: inspiració tema : La terra.

P4-5è

Joc d’imatges- EcoMèmory: targetes per classificar
segons a quin contenidor pertanyen.
Muntar joc de cistella individual: Anar llançant la
brossa a la cistella que pertoca. Punteria i saber on
va cada brutícia.
Els alumnes es dividiran en 4 grups

P5-6è

Taller material reciclat. Fer cotxes amb ampolles i
pistes de carreres amb material reciclat.

1r EP-1r d’ESO

Composicions amb materials reciclables. Fer grups
de 4 o 6 nens. Pensar un element a construir i ferho! Materials necessaris. Material reciclable que
portaran els alumnes, tisores, pegament, paper de
seda i pintures.

2n EP-2n d’ESO

Joc de cintes adhesives i pilotes, seguint normes.
Passar per un circuit. Anar recollint brossa. Farem 5
grups de 10 (padrins amb fillols). Passar bé el circuit
i recollir brossa.

3r EP-3r d’ESO

Activitat “Fer una bola de paper d’alumini"
Necessitem: paper d’alumini reciclat, paper de vidre
(primet), alguna cosa per picar (tros de
fusta….martellet de plàstic…..), un rotllo de paper de
cuina.
El paper d’alumini que hem generat, almenys que
ens aporti fer algun objecte de profit.
Referent: El nuevo arte 'millennialio' del Japón: pulir
bolas de aluminio:
https://www.elperiodico.com/es/extra/20180413/fur
or-bolas-aluminio-japon-6755241

Les activitats motrius que fem al carrer amb els més petits.
L’objectiu de les activitats és donar el missatge de no malgastar l’aigua. No
malgastar paper higiènic.

Grup

Activitats

Infantil

Primer: Joc lliure amb tubs
paper de wàter. Aprofitem els
tubs que gastem per jugar.

Horari
P3-10h
P4-9:15-10:30h

Joc traiem paper de vàter:
Repartir paper de vàter amb el
meu grup, aconseguint que
sigui amb qui més paper m’he
quedat al tub.
1r EP

Circuit esportiu.

11-12h

Joc d’ aigua obstacles. Porto
aigua en un got i he d’intentar
que caigui la mínima possible.
Reomplir una ampolla quan
acaba el circuit.
2n EP

Circuit esportiu.

11-12h

Joc d’ aigua obstacles amb
oposició.
Joc d’ aigua obstacles. Porto
aigua en un got i he d’intentar
que caigui la mínima possible.
Reomplir una ampolla quan
acaba el circuit. Mentre fem el
circuit, els nens que no fan el
circuit, em van llançant
pilotes.
3r d’EP

Relleus omplir les galledes.
Fem relleus amb l’objectiu de
portar aigua d’un got a una
galleda. Hem d’omplir la
galleda amb la màxim aigua
possible.

12-13h

4t d’EP

Fem circuits amb aigua.

9-10h

Crear circuits amb aigua a
terra: Amb la cantimplora,
començar a traçar una línia:
controlar el raig per a que la
línia sigui contínua. Amb
l’aigua que tinc fer el circuit
més continu i divertit.

Els jocs al carrer es fan davant de l’escola. En el carrer Biscaia de Passatge Can
Berdura a Olesa. Anem fent les activitats de grup en grup, per aquest motiu
l’activitat es fa en tot el carrer.
Deixem l’espai de davant del carrer Matanzas perquè els alumnes dels cursos
que tenen el pati ocupat pels taller, puguin fer el pati a l’aire lliure.

PLANÒL

