Ho organitzen

CILMA
Hi col·labora

Objectius: Donar a conèixer la dinamització dels recursos de sensibilització i educació ambiental en mitigació i adaptació al canvi
climàtic disponibles al territori i les activitats que es poden desenvolupar; formar sobre aquests aspectes (a càrrec dels educadors
ambientals), i fomentar la itinerància i la socialització d’aquestes activitats i recursos entre els escolars i la ciutadania. Durant la
jornada es podran visitar tres exposicions itinerants sobre el canvi climàtic
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Inici dels itineraris de les diferents activitats

12.30 h

Recurs «Més o menys?» (itinerari 1)
Sala d’entitats amb sortida a l’exterior
INTIAM

Joc d’escapada Climatic-tac (itinerari 2)
Antiga biblioteca
CEA Alt Ter

13.30 h

Recurs «Més o menys?» (itinerari 2)
Sala d’entitats amb sortida a l’exterior
INTIAM

Joc de gran format sobre la transició energètica (itinerari 1)
Sala d’entitats
Associació Cultural Temps de Creació

14.30 h

Dinar

15.30 h

Recurs «Hèctor, l’arbre mort» (itinerari 2)
Sala d'entitats
CEA Alt Ter i Escola de Natura de Banyoles

Joc d’escapada Climatic-tac (itinerari 1)
Antiga biblioteca
Associació Cultural Temps de Creació

16.30 h

Recurs «Hèctor, l’arbre mort» (itinerari 1)
Sala d'entitats
CEA Alt Ter i Escola de Natura de Banyoles

Joc de gran format sobre la transició energètica (itinerari 2)
Sala d’entitats
Associació Cultural Temps de Creació

17.30 h

Cloenda

Lloc: Centre Cultural La Fàbrica (Ctra. de Juià, 48. 17460 Celrà)
Destinataris: Educadors ambientals de les entitats que participen en els diferents programes de medi ambient de la Diputació de Girona.
Preu: La jornada és gratuïta, però per a qui decideixi quedar-se a dinar amb el grup, el menú pactat amb el Centre Cívic La Fàbrica té un
cost de 9,30 euros, que cal pagar allà mateix.
Inscripcions: (abans del 4 de març) a través d’aquest enllaç.

