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El pistoler
d’internet

Activitats
Si volem que el joc no quedi únicament com a un concurs de

Construïm el nostre trivial

preguntes, podem elaborar amb cartolines un taulell amb

Construirem el trivial de l´esplai per treballar temes de sos- diferents fitxes per als concursants, i els “formatgets” cortenibilitat, residus... Aquest ens servirà per treballar la pro- responents a les diferents categories.
posta educativa a través del joc. Com a variant plantegem

Presentació

un trivial virtual a través d´internet, pel més petits podem
fer una versió amb taulell i targes.

Vols aprendre jugant?

Que guanyi el millor!
Els infants o joves es divideixen en diferents grups, de tal
manera que tots tinguin un ordinador amb connexió a inter-

Abans de començar el concurs és imprescindible fer una

net. A partir d´aquí comença el concurs, els grups hauran de
Atreveix-te i crea el teu propi concurs per a què els infants i joves cerca en profunditat de la temàtica sobre la qual construibuscar les respostes a les diferents preguntes a través
aprenguin, d’una manera divertida i propera, la importància de la soste- rem el nostre trivial i decidir les categories que volem desend´internet .
nibilitat i el consum.
volupar. Per exemple: Aliments, Sostenibilitat, Reciclatge,
Important! Guanyarà l´equip que abans trobi la resposta
Consum, Energia, Aigua...
correcta, per tant anirà en funció de la seva destresa i rapiA partir d'aquí, cal elaborar tot un llistat de preguntes que
desa a l’hora de buscar les respostes.
els infants i joves hauran de respondre fent una cerca per
•
Treballar la cohesió de grup
internet.
•
Apropar la temàtica de la sostenibilitat i el consum de manera

Objectius educatius

divertida
•

Aprendre a ser més respectuosos amb el medi ambient

•

Treballar el saber fer una bona cerca

•

Fomentar el treball en equip
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http://projectes.fundesplai.org/b612
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Valoració

Recursos

•

Mo'vació i interès mostrat vers l’ac'vitat.

•

•

Grau d’implicació en la organització de l’ac'vitat proposada
a l’eix ar,s'c.

•

Canvis personals i/o col·lec'us realitzats.

Guia Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental. http://www.xesc.cat/habitat/

•

Envàs, on vas? : h p://www.residuonvas.cat/

•

Xarxa d´escoles per a la sostenibilitat de Catalunya:
h p://www.xesc.cat/index.php

•

Agència Catalana de l’Aigua. h p://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/ disposa
de materials i jocs interac'us.

•

Agència catalana del consum: www.consum.cat/

•

Guia per a l´estalvi energè'c :www.bcn.cat/
agenda21/A21.../estalvi_energec.pd
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