NOUS RECURSOS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
PER A LA COMARCA
2014-2015

http://granollers.cat/guia-activitats-recursos/ciencies-naturals-i-medi-ambient

“L’Aigua per viure!”
Exposició itinerant renovada per als centres interessats.
Revisa la relació dels riu amb la població, l’equilibri de
l’ecosistema fluvial i la biodiversitat, i el cicle de l’aigua i la
seva depuració.

Altres recursos

El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs també
amplia enguany la seva oferta amb un conte del riu per als més
petits de l’escola (3 anys) i una sortida de camp per a què els
alumnes de batxillerat i ESO treballin els índexs biòtics.

“Granollers so))) na bé”
La primavera de 2015 es presentarà el
mapa de soroll de la ciutat i s’oferiran
recursos gratuïts sobre salut ambiental i
soroll a l'entorn urbà per als centres de la
comarca amb monitoratge:
))) visites a l’exposició Adéu soroll!
(d’abril a juliol al Museu de Ciències
Naturals)
))) tallers i circuit interactiu per la ciutat
))) material per a primària i secundària:
Diari d’en Sona, pòsters “Vols ser gran?
fes el soroll petit”, i el kit “L’orella
gegant”.

Medi ambient i espais verds 938 60 32 06
mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat

L’APRENENTATGE SOBRE L’ENERGIA
I EL CANVI CLIMÀTIC

A LA TÈRMICA
DE L’ANTIGA FÀBRICA DE ROCA UMBERT
Al novembre la Tèrmica
estrena museografía !!

CONSULTA ELS
NOUS RECURSOS
EDUCATIUS QUE
T’OFEREIX !
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NOUS TALLERS
PORTEU LES EXPOSICIONS
AL VOSTRE CENTRE
Treballeu l’energia i el canvi climàtic amb:

"Abaixem els fums, tots hi guanyem",

l’exposició sobre els consums energètics a Granollers i les
actuacions per reduir el seu impacte en el canvi climàtic i en la
qualitat de l’aire.

“CLARITY”
Disset plafons amb impacte, causes i solucions al canvi
climàtic.

Amb fàcil transport, plafons enrotllables.

Del 8 fins al
14 de juny de
2015 cost 0!

DIRECTORI DE
RECURSOS ON LINE

