
Benvinguts a la nostra Terra!!!

Jclic Benvinguts a la nostra Terra

   Objectius

 Conèixer els principis bàsics i generals de La Carta de la Terra
 Augmentar l’esperit crític de solidaritat, respecte i cura envers el nostre planeta
 Desenvolupar valors socials i cívics en els entorns més propers 
 Mostrar empatia i respectar la diversitat dels nostres entorns naturals
 Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient

Descripció de la proposta

Aquest JClic “Benvinguts a la nostra Terra” forma part del projecte  Implica’t+ amb l’objectiu de donar
a conèixer i treballar a les aules La Carta de la Terra i l’Agenda 2030.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquest jclic es pot treballar individualment, per parelles o en petits grups.
Tot i que en la primera activitat del JClic una nena explica què és La Carta de la Terra, seria interessant
fer abans una introducció a l’alumnat. 

Recursos emprats

Per dur a terme aquesta activitat és necessari l’ús d’un ordinador, tauleta o PDI.
En el web del projecte  Implica’t+  trobareu altres propostes didàctiques per treballar La Carta de la
Terra i l’Agenda 2030, com per exemple: contes, jocs, activitats, jclics, pdi, webquestes, caceres del
tresor, manualitats, etc. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 La Carta de la Terra
 Respecte a la Terra i a la vida
 Protegir el medi ambient
 Justícia entre les persones
 Democràcia, no violència i pau

Competències:

 Lingüística, comunicativa i audiovisual
 Tractament de la informació i competència digital
 Aprendre a aprendre
 Autonomia i iniciativa personal
 Coneixement i interacció amb el món físic
 Social i Ciutadana 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquest JClic en concret s’ha treballat a 2n Cicle d’Educació Infantil (P5) i amb l’alumnat del Cicle Inicial
de Primària.
També  es  pot  treballar amb  l’alumnat  d’aula  acollida,  d’aules  obertes  o  amb  el  de  necessitats
educatives especials que tinguin aquest nivell.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquest JClic està pensat per ser treballar de manera transversal al currículum, amb la intenció d’apropar
el document de La Carta de la Terra a les aules, tot fomentant el treball cooperatiu i desenvolupant
l’esperit crític i emprenedor per aconseguir un món més just, sostenible i pacífic, en definitiva un món
millor.

Documents adjunts

Projecte Implica’t+

Propostes didàctiques elaborades i recull d'experiències realitzades: Infantil i Primària

Autoria
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