Hola estimats alumnes!!!
Abans que res, Gaia vol felicitar-vos pels vostres excel·lents treballs del
darrer repte, això és fer feina!!!!.
Bé malgrat el vostre consol, Gaia pateix... doncs són molts els problemes
que la capfiquen...que si el canvi climàtic, que si les bombes tornaran a
ferir-me a Irak, i ara Galicia ...ferida per un nou desastre ecològic...estic
segur que si tothom estimes GAIA com vosaltres coses com aquestes no
pasarien “NUNCA MAIS”.
D’això precisament tracta el nou repte:
“ MAREA VERDA ”

• EL REPTE...



Aquesta vegada es tracta d’un repte doble. Per una banda, enviar
cartes als diaris per manifestar el nostre malestar per aquest nou
desgavell ecològic i la nostra solidaritat amb tots aquells voluntaris que
han fet tant per recuperar totes les zones afectades. Per l’altra,
confeccionar un pòster per penjar a la vostra classe.

• LES CONDICIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE...
CARTES AL DIARI




Cal escriure una carta a títol individual o col·lectiu dirigida a qualsevol
diari que es publica a Mallorca.
El contingut de la carta ha de centrar-se única i exclusivament en els
dos temes proposats: Denúncia del desastre ambiental i solidaritat amb
els voluntaris. No es tracta de cercar culpables ni de criticar a ningú.










Abans d’enviar la carta caldrà mostra-la a aquells professors que
considereu adequat. Un cop fet, és la vostra responsabilitat fer arribar la
carta al diari que escolliu.
Podeu demanar ajuda als vostres pares, germans, tiets, amics...etc per a
la redacció de la carta però no als vostres professors.
Tingueu en compte les normes per escriure una carta al diari. Si no les
coneixeu informeu-vos-en.
Cada alumne només pot participar en la elaboració d’una sola carta.
La puntuació serà la següent:
 10 punts per a cada carta que envieu
 50 punts per a cada carta publicada
 50 punts extra per la primera carta que es publiqui
No hi dubteu si ho feu bé, les publicaran segur!!!

EL PÒSTER

Agafeu dues cartolines i...:
•

TÍTOL: Una frase, un lema, ...ja sabeu cal cridar l’atenció i
destacar l’aspecte més important
•
TEXT 1: Un petit resum de què, on, quan i per què a passat...
•
IMATGES: Fotos, esquemes, dibuixos...tot allò que
considereu oportú per informar i cridar l’atenció pel vostre pòster. Totes
les imatges poden anar acompanyades dels comentaris escrits que
considereu,


Puntuació:
•
•
•
•

50 punts per al primer
25 punts per al segon
10 punts per al tercer
Molts d’ànims per al quart

• DATA D’ENTREGA:
“TENIU TEMPS PER ENTREGAR EL VOSTRE PÒSTER FINS EL 7
DE FEBRER DE 2003”

