CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 07-08
CONTES SOBRE
LA NATURA AFRICANA

Descripció de l’activitat
A través de diverses narracions coneixerem l’estat actual del medi
ambient en diferents zones del planeta a través de la conservació de la
natura i la fauna. També coneixerem les dificultats de l’accés a l’aigua i
la importància i el valor que té aquest element en la vida de les societats
africanes. L’activitat s’emmarca dins la campanya dels Objectius del
Mil·lenni, i concretament en el 7è objectiu: Garantir la sostenibilitat del
medi ambient.
Desenvolupament de l’activitat
Durada: 55 minuts
Nombre d’alumnes per sessió: Grup aula
(25/30 alumnes màxim i de la mateixa edat)
Dates de realització i horaris: En funció de la disponibilitat del centre
Lloc de realització: Al mateix centre educatiu
Públic
Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5)
Contacte

La finalitat de l’activitat Contes sobre la natura africana és donar a conèixer i
conscienciar la població més jove sobre la situació de molts països empobrits, i
en concret de molts països africans, en relació a l’estat i cura del medi ambient i
l’accés de la seva població als recursos naturals.
Des de la Lliga dels Drets dels Pobles, pretenem sensibilitzar sobre la importància
de respectar l’entorn, ja sigui la seva flora, la fauna o els recursos naturals de
cada zona i l’accés per part de la població local, amb la idea que un bon
equilibri medi ambiental i un desenvolupament social sostenible són drets
fonamentals per a tota la població mundial i la responsabilitat recau en totes les
persones que habiten el planeta.

Ajuntament de Sabadell.
Àrea d’Educació. Departament de Cooperació i Solidaritat
Alexandra Puntas
Telf.: 93 745 33 92
A/e: apuntas@ajsabadell.cat
Més informació
Lliga dels Drets dels Pobles
Telf.: 93.723.71.02
a/e: info@dretsdelspobles.org
(Lliga dels Drets dels Pobles: Xavi Zulet i Carme Ferrer)

En aquesta línia, incidirem també en una de les fites del 7è Objectiu del Mil·lenni::
Reduir a la meitat el percentatge de persones que no tenen accés a l’aigua
potable.
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles
Amb el suport de: Fundació Sabadell Solidari i Ajuntament de Sabadell

Aquestes activitats formen part del Catàleg Ciutat i Escola 2007-2008 i estan
coordinades per la ONG Lliga dels Drets dels Pobles, amb el suport de la Fundació
Sabadell Solidari i Ajuntament de Sabadell.

