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TALLERS,

XERRADES,

JOCS,

... I MOLT MÉS!

Ajuntaments
Casals
Associacions de famílies
Escoles



CONTE DEL CLIMA

Conte ambiental
Canvi climàtic / Energia

Conte per explicar als més petits com canvia el clima, les

principals causes i alguns dels seus efectes, amb un llenguatge

adaptat a la seva edat. Es tractaran conceptes bàsics de

climatologia i altres temàtiques (el Sol, el vent, la calor, els

transports, la contaminació, etc.) d'una forma dinàmica i molt

visual, amb el suport d'un teatre kamishibai. 

 

Després del conte, cada nen/a crearà una bossa de pluja, per

observar com funciona el cicle de l'aigua.

COTXE EÒLIC

Taller de construcció d'ecojoguines

Taller de creació de petits vehicles ecològics de joguina a

partir de diferents residus (cartró, taps de plàstic, etc.). El

vehicle es posa en moviment i fa girar les seves rodes gràcies a

l'aire que els nens i nens introdueixen en un globus. 

 

Els participants aprendran a construir de forma sostenible les

seves joguines i a divertir-se sense piles i bateries ni la

necessitat d'adquirir noves joguines.

 

 

 

Residus / Mobilitat / Energia
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Preu: 80 € (1 hora)

Preu: 80 € (1 hora)



BUFA!

Taller de creació de molinets de vent
Energies renovables

Primer, es farà una breu introducció a les energies renovables
i els seus avantatges (fent èmfasi en l'energia eòlica) i en com

ens poden ajudar a lluitar contra el canvi climàtic.  

 

Posteriorment, cada participant podrà crear un molinet de vent
per endur-se a casa, realitzat a partir de la reutilització de

diversos residus i d'altres materials.  També es mostraran

diferents “campanetes de vent” fetes amb residus.
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Preu: 80 € (1 hora)

Preu: 80 € (1 hora)

L'OCA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Joc de gran format
Mobilitat / Canvi climàtic / Energia

Joc de gran format (3x3 m) similar al joc de l'oca tradicional

però amb proves i preguntes sobre temes relacionats amb la

mobilitat sostenible (adaptades a cada edat). 

 

Els participants passaran una estona divertida alhora que

aprendran sobre l'efecte hivernacle, els mitjans de transport que

més contaminen, l'ús de la via pública Podran imaginar a quin

tipus de poble o ciutat els agradaria viure.



EL CLIMA CANVIA

Xerrada per aprendre què és el canvi climàtic
Canvi climàtic / Energia

Xerrada en la que es tracta el tema del canvi climàtic. Què és,

quines són les seves causes, quin paper hi tenen les activitats

humanes, quines conseqüències es preveuen i quines mesures

podem adoptar per tal d’adaptar-nos-hi o mitigar-ne els

efectes.

 

Posteriorment, els participants podran jugar a un joc en el que

hauran de decidir entre unes accions i altres per tal de disminuir

la seva petjada de carboni.
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DESENDOLLA'T!

Xerrada per aprendre a estalviar energia

Energia / Canvi climàtic

Els participants coneixeran d'on ve l'energia que consumim i

aprendran diferents maneres d'estalviar-la, a través d'una

xerrada dinàmica i de diversos jocs. Es tractaran temes com els

combustibles fòssils així com l’estalvi, l’eficiència energètica i

les energies renovables.

 

Després de l'activitat, els participants podran gaudir d'un joc de

gran format per aplicar els coneixements apresos.  

Preu: 120 € (1 hora 30 minuts)

Preu: 120 € (1 hora 30 minuts)



Totes les activitats estan exemptes d'IVA*. 

 

Les activitats estaran monitoritzades per 1 educador ambiental per cada 25
participants i estan dirigides a un públic familiar i/o infantil. Els continguts

s'adaptaran als diversos perfils de públic participant.

 

Econimbus aportarà tots els materials necessaris, excepte taules i cadires. 

652 682 834 / 635 654 427
 

info@econimbus.cat

*Activitats exemptes d’IVA en virtut de l'article 20.9 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l'lVA.
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Per a més informació:


