QUÈ ÉS?

MICROXARXA

EL SEGRE,
MOLT MÉS
QUE UN RIU

Objectius
Aprofundir en el
coneixement dels
rius com a sistemes
rics i complexos

Els rius són elements vertebradors del territori, amb
gran importància ecològica i social. El riu Segre i el
seu entorn són, i han estat al llarg dels segles, font
de recursos, barrera i connector alhora, proximitat
desitjada i temuda, espai de gaudi i d’inspiració per a la
ciutadania…
Imagina, investiga, dissenya i executa una proposta
didàctica participativa sobre el riu Segre per
entendre la relació entre l’ecosistema fluvial i la
societat que l’envolta.

Valorar el riu Segre
i afavorir-ne la
conservació potenciant
un acostament
sostenible de la
ciutadania
a l’entorn fluvial

Dissenyar una proposta
didàctica participativa
per difondre aquesta
visió rica i complexa
del riu Segre

QUINS RECURSOS
S’OFEREIXEN?

A QUÈ ES COMPROMET
CADA CENTRE?

•

3 sessions de treball i d’intercanvi
•d’experiències

Assistir a les reunions de treball
(1a i 3a, obligatòries)
la informació requerida
•enEnviar
cada fase del procés

i assessorament
•al Acompanyament
llarg del procés
Recull d’informació i recursos didàctics
•(sobre
el riu Segre)

Dissenyar i desenvolupar al llarg del curs una
•proposta
educativa sobre el riu Segre
els resultats obtinguts
•al Presentar
final del projecte

Espai web per difondre les vostres
•propostes

una fitxa resum
•dePresentar
la proposta educativa

• Increment de l’ajut

realitzada

Destinar el suport econòmic
•a l’execució
del projecte

QUÈ ES RECOMANA?
un equip docent interdisciplinari que pugui enriquir
•la Crear
proposta didàctica que es treballarà i afegir-hi diferents
perspectives, tant socials o artístiques com biològiques,
tecnològiques o científiques

CURS 2020/2021
DISSENYEM I EXECUTEM LA PROPOSTA DIDÀCTICA SOBRE EL RIU SEGRE
Les tasques que es desenvolupen durant el curs estan adreçades a elaborar una proposta educativa sobre el riu Segre.
Per completar la proposta al llarg del curs es duen a terme els següents passos:

Escull la persona o
l’equip que coordinarà el
projecte al centre
Inscriu-te a l’A21E i a la
microxarxa El Segre, molt
més que un riu

Assisteix a la
primera reunió
de treball

Decideix en quin curs o cicles
educatius participaràs i quines
matèries treballaràs

Assisteix a la
segona reunió
de treball
Planifica, investiga,
comença a treballar en la
teva proposta didàctica

Assisteix a la tercera reunió de treball i intercanvi
d’experiències

Acaba de desenvolupar la teva
proposta didàctica i prepara’t
per donar-la a conèixer

Avalua l’èxit del procés que
has dut a terme, comunica-ho
a la teva comunitat educativa
i celebra-ho!

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari
Termini de preinscripció: fins al dijous 16 de juliol

Consulta
el calendari
Places limitades. Prioritat per a
cicles de secundària. Microxarxa
exempta de presentar projecte
ambiental.

Segueix-nos a les xarxes:

#A21ELleida

@Lleidaenverd i @Ecoactivitats

Més informació: https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/curs-2021
Tel. 973 700 455 / agenda21escolar@paeria.es

La meta és
donar a conèixer
la riquesa
del riu Segre
i fomentar-ne la
conservació

