
Vídeo

Materials

Fomentar la sostenibilitat
mediambiental.

Reflexionar sobre l'impacte
mediambiental actual. 

Bovina de corda de llana.

Notícies sobre impacte
ambiental. 

Objectius

Recursos

SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL

DESCRIPCIÓ DE LES DINÀMIQUES PER
TREBALLAR ELS VALORS DE L'EBC

ODS treballats

Aplicació
Grupal

Duració
50 minuts .

Ubicació
A l'aula, pati o en el
gimnàs del centre. 

El mediambient cada vegada està més danyat, per
això, l'economia del bé comú promou pràctiques
sostenibles amb la finalitat de garantir la millora
de la nostra relació amb el planeta Terra. 



Descripció de la dinàmica

Empreses multinacionals d'energia.
Aigua.
Terra.
Flora.
Fauna.
Persones.
Governs de països rics.
Aire.
Empreses multinacionals de pesticides. 

Es divideix el grup classe en 9 subgrups. Cadascun tindrà un rol representatiu
d'un ecosistema:

Remarcar que tots estan relacionats entre si. 
Es començarà amb un dels elements i, la persona representant haurà de
passar el cabdell de llana a un altre element que estiga connectat amb ell/ella,
així fins a teixir una xarxa de connexions. 

Es deixa la xarxa creada en el sòl. A continuació, se'ls presenta una sèrie de
noticies relacionades amb l'impacte ambiental i ecològic d'algunes pràctiques.
Seguidament, hauran de relacionar les notícies amb les connexions que han
realitzat en la tela d'aranya i tallar la connexió que hi ha entre elles. Al final, totes
les connexions han d'acabar trencades. 

Es reflexionarà del perquè creuen que s'han trencat aqueixes connexions. Per a
això es poden prendre com a exemple les següents preguntes per a guiar la
reflexió:
-Què ha provocat que aqueixes xarxes que semblaven solgudes es trenquen?
-Què podem fer per a canviar i teixir noves xarxes?

Finalment, es tornaran a teixir noves xarxes o reconstruir les noves tenint en
compte que ha de ser d'una forma sostenible. 
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