
FITXA DE PARTICIPACIÓ

3a EDICIÓ CONCURS DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR

XICOTETES ACCIONS 
PER A PRESERVAR LA BIODIVERSITAT



3a EDICIÓ CONCURS DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR

Quina acció heu dut a terme per a protegir la biodiversitat d’entorns 
pròxims? 

Nom de l’acció:

Nivell educatiu participant: 

3r-4t primària                  5é-6é primària              1r-2n secundària

3r-4t secundària             Batxillerat                        FP bàsica

Cicle formatiu GM Educació especial Centre ocupacional

Quina ha sigut la vostra contribució a la conservació o protecció de la 
biodiversitat i com ho heu fet? Feu-ne un resum breu en un màxim de 
10 línies.

On heu investigat i com vos heu organitzat?

Quines fonts d’informació heu utilitzat? Enumereu-les indicant-te 
l’URL:

Quants alumnes hi heu participat?
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Com heu preparat el guió i el vídeo?

Quin és l’argument principal del vostre vídeo? Feu-ne un breu resum en un
màxim de 10 línies. Si heu preparat un storyboard, el podeu enviar amb la
fitxa de treball.

Quin tipus de vídeo heu preparat? Indiqueu també les aplicacions, les
ferramentes i els recursos que heu utilitzat per a crear-lo.

Quant dura el vídeo?

IMPORTANT: Recordeu que el vídeo no pot contindre cap contingut
subjecte a drets d’autor (música, imatges…), utilitzar marques comercials ni
fer-ne esment, ni tampoc vulnerar drets fonamentals. Es poden utilitzar
continguts lliures de drets o amb llicència Creative Commons. Si els
recursos utilitzats no són de creació pròpia, és imprescindible indicar-ne
l’URL.
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Com vos ha anat treballant en equip?

Com valoraríeu el vostre treball en equip a l’hora de compartir la
informació i prendre decisions?

Quina responsabilitat ha assumit cada membre de l’equip i com heu
decidit esta responsabilitat?

Què vos ha paregut treballar en equip? Quins avantatges i dificultats hi
heu trobat?

Copieu ací l’URL del vídeo pujat a Youtube o Vimeo

Envieu el vostre treball a institucional@consum.es abans del 18 de març

Contribució al projecte de biodiversitat «Conservació d’aus
aquàtiques en aiguamolls» de la Fundació Global Nature.

Amb la vostra participació en el concurs heu contribuït a este projecte
de conservació amb 1 € per alumne/a, a més dels 3.000 € que aportarà
Consum.

Podeu descarregar el diploma de participació que acredita la vostra
contribució al projecte de la Fundació Global Nature en el joc de Genialy
«Preservant la biodiversitat»

mailto:institucional@consum.es
https://view.genial.ly/60f14f03300b440ddd2adcb2/interactive-content-preservando-la-biodiversidad
https://view.genial.ly/610123d42174b10da7b0d925/interactive-content-preservant-la-biodiversitat
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