MICROXARXA

+BIODIVERSITAT
A L’ESCOLA
ETAPA 0-6 ANYS

QUÈ ÉS?
Aquesta és una proposta exclusiva per a escoles bressol, llars
d’infants i educació infantil centrada en l’observació i l’estudi
de la biodiversitat més propera al centre. Volem ajudar-vos a
descobrir i conèixer millor els éssers vius dels nostre entorn.
Arbres, plantes, insectes, ocells, fongs, líquens... que són al nostre
voltant i sovint no veiem. Com viuen i com es relacionen entre ells
i amb nosaltres.
Us animen a participar-hi i a convertir les vostres actuacions
en apassionants propostes didàctiques!

QUINS ÉSSERS
VIUS VIUEN
AMB NOSALTRES A
LA CIUTAT?

QUÈ OFEREIX
L’AGENDA 21 ESCOLAR?

A QUÈ ES COMPROMET
CADA CENTRE?

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

A participar en les trobades
•realitzades
durant el curs

Acompanyament i assessorament al
•llarg
del curs sobre la biodiversitat, amb
èmfasi en la biodiversitat urbana més
propera

Recull d’experiències educatives
•sobre
biodiversitat centrat en
experiències de 0 a 6 anys

•

Kit +Biodiversitat. Material en préstec
per dur a terme activitats d’observació i
identificació de biodiversitat

a la comunicació i difusió
•deSuport
les actuacions fetes al centre

A compartir les seves
•experiències
i reflexions

comunicar les seves necessitats
•deAformació
i assessorament per dur
a terme el projecte

A enviar la documentació
•necessària
quan se sol·liciti

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

CURS 2022/2023
OBSERVA I IDENTIFICA LA BIODIVERSITAT AL TEU VOLTAT

Inscriu-te a l’A21E i a la
microxarxa +Biodiversitat a
l’escola. De 0 a 6 anys

Comunica les actuacions realitzades per atansar la biodiversitat més
propera als vostres infants

Planifica i investiga les possibles actuacions al centre i als
espais verds propers

Entrega el projecte ambiental
de centre considerant la teva
participació a la microxarxa
Assisteix a la
primera sessió online
introductòria

La meta és
donar a conèixer
la biodiversitat
propera i
fomentar-ne la
conservació

Demana
el kit +Biodiversitat
a l’escola

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

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari
Termini de preinscripció i entrega de projecte ambiental: fins al 30 de setembre

Segueix-nos a les xarxes:

#A21ELleida

@Lleidaenverd

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

