DESCOBRIM EL
MEDI AMBIENT A
TRAVES DEL JOC

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

Una proposta lúdica per treballar conceptes naturalistes i de
sostenibilitat a partir d’un menú de jocs adaptats als diferents nivells
educatius.

 Espai: Parc de la Mitjana. També es
pot fer en un altre espai (plaça, parc
urbà...)
 Dies disponibles: De dilluns a
divendres
 Temporada: Tot el curs

Objectius principals:
-

Conèixer l’entorn natural de la Mitjana d’una
manera lúdica.

-

Descobrir
els
elements
propis
dels
ecosistemes naturals utilitzant el joc com a
eina.

-

Reflexionar sobre els nostres hàbits per
preservar el medi natural i el medi ambient en
general.

-

Entendre la importància d’una actitud
cooperativa tant en el joc com per resoldre
problemes mediambientals

 Durada: 1-2h
 Nivell educatiu: CICLE MITJÀ I
SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 Nombre d’alumnes: Grup-classe. Es
poden fer grups simultanis.

 Inscripcions aquí (tràmit:

“Descobrim el medi ambient a través del
joc”)

Els continguts es treballen a través de diferents jocs. Un cop fet el joc, es fa una
posada en comú per analitzar el que s’ha après.
Es pot adaptar a diferents durades i temàtiques.

Es recomana portar aigua, calçat còmode, gorra i repel·lent de mosquits

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM EL
MEDI AMBIENT A Correspondència amb el currículum de CM i CS
TRAVÉS DEL JOC
 Àmbit de coneixement del medi:
 Dimensió món actual:

Inscripció

 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals
que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

 Àmbit d’educació en valors:
 Dimensió interpersonal:
 Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les
persones.

 Dimensió social:
 Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Accés en transport públic:
Línia 4 d’autobusos, parada “Parc La Mitjana”.
També us hi atansen les línies 5 (parada Rambla Corregidor Escofet) i 9 (parada Palau de Congressos)

