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En

marxa

amb

les

ciutats

sostenibles!
Heu sentit a parlar de com
d’important és reciclar i reduir el
malbaratament

dels

recursos

naturals? O com afecta la salut la
contaminació de l’aire? Sabeu què
són les ciutats i comunitats sostenibles i com poden contribuir a millorar la qualitat de vida de les
persones?
Potser heu sentit a parlar de tot això més d’una vegada. Imagineu una ciutat on cuidar el medi
ambient és tan important com cuidar les persones que l’habiten?
En les activitats que vos proposem a continuació, coneixereu com són algunes ciutats sostenibles del
món i què les caracteritza. I, el millor de tot, creareu la vostra pròpia ciutat sostenible i la seua
maqueta. Amb les vostres propostes, de segur que ajudeu a contribuir perquè el planeta estiga més
net i siga més just per a totes les persones i els éssers vius que l’habiten.

Treball en equip
1 _ Com és la nostra escola i la nostra ciutat? Racó de l'estora
2 _ Com són les ciutats sostenibles? Treball de recerca
3 _ Posada en comú. Ordenem les idees
4 _ Planifiquem la nostra maqueta: Llapis al mig
5 _ La nostra ciutat sostenible: Taller de construcció
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1 _ Com és la nostra escola i la nostra ciutat? Racó de l'estora

Vos heu fixat en la vostra escola i en el barri on viviu? Sabeu com són les ciutats sostenibles?
La presentació de CANVA següent vos ajudarà
a reflexionar sobre els canvis que podríem fer a
l’escola, a casa o en la comunitat perquè siguen
més sostenibles. Potser coneixeu algunes
pràctiques o espais sostenibles? En el racó de
l'estora tindreu temps per a posar-ho en comú
amb els companys i companyes. Ara, avant amb
la presentació!

2 _ Com són les ciutats sostenibles? Treball de recerca:

És el moment de fer una recerca sobre les ciutats sostenibles que hi ha al món.
Amb esta finalitat, en este mur col·laboratiu de
PADLET teniu diferents materials que vos
serviran per a recollir informació sobre com són i
com es viu en estes ciutats considerades
sostenibles.
Si coneixeu més propostes de ciutats sostenibles,
vos

animem

a

compartir-les

en

un

mur

col·laboratiu amb els companys i companyes.
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És important que llegiu amb atenció les dades que
vos

oferixen

els

textos,

com

ara

les

característiques de les ciutats sostenibles o
quines mesures adopten, i que en prengueu bona
nota, ja que totes estes idees vos facilitaran el
camí per a poder construir les maquetes de
ciutats sostenibles.

Per a fer-ho, podeu utilitzar l'enllaç al mur de PADLET que vos donarà el docent. Vos facilitarà la
tasca per a compartir la informació entre els companys i companyes de l'equip.

3 _ Posada en comú. Ordenem les idees

Ara que ja teniu informació suficient sobre com són les ciutats sostenibles, ha arribat el moment
de pensar com seria la vostra.
Però, abans de passar a l’acció, és important posar en ordre tota la informació arreplegada en el
mur col·laboratiu.
Si trieu les idees que vos agraden més per a la vostra ciutat, estareu a un pas de planificar-ne la
maqueta. Però, atenció: recordeu que heu de participar tots i totes democràticament. Sotmetre a
votació les idees i ordenar-les en funció del nombre de vots és una bona opció perquè la informació
quede organitzada segons les preferències i prioritats de l'equip.
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4 _ Planifiquem la maqueta: Llapis al mig

Arribem a un dels passos més importants, planificar la maqueta!
Tindre la informació ordenada al mur col·laboratiu vos anirà genial, perquè serà més fàcil prendre
decisions en equip. Per exemple: com es dirà la ciutat, quins materials necessitem o qui s'encarrega
de cada tasca…
Heu utilitzat mai la tècnica de “Llapis al
mig”? És molt senzilla i vos ajudarà un
muntó a prendre les decisions. En la
presentació

següent

de

CANVA,

trobareu en què consistix la tècnica de
“Llapis al mig” i en quines qüestions vos
heu de posar d'acord.
Així doncs, endavant!

4 _ La nostra ciutat sostenible: Taller de construcció

Ha arribat el moment més esperat,
construir la maqueta! És important seguir
un ordre perquè tot isca bé i que tingueu
en compte tot el que heu definit en la fase
anterior de planificació. Esta presentació
de CANVA vos ajudarà amb els passos
que heu de seguir.
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Una vegada estiga construïda, vos animem perquè doneu conéixer les vostres creacions a la resta
de classes i que els expliqueu com són les ciutats sostenibles que heu construït i de quina manera
contribuïxen a tindre un planeta més net i més just per a totes les persones que hi viuen.

A més, podeu compartir la informació en el blog i les xarxes del centre perquè
altres escoles del municipi coneguen com són les vostres ciutats sostenibles
i s'animen a preparar les seues maquetes.
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Endavant amb la maqueta!
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