FITXA
BUSCA ELS 15 ERRORS

Cercar en el dibuix les accions de mal ús d’energia i d’aigua i marcarles dins un cercle:
A.
B.
C.
D.
E.

L’habitació del jove (2 accions )
El dormitori dels pares (2 accions )
La sala (4 accions )
El bany (3 accions )
La cuina (4 accions )

AVALUACIÓ INICIAL
BUSCA ELS 15 ERRORS
OBJECTIU: El test gràfic serveix per saber el grau de coneixement dels alumnes en la fase
inicial i per orientar la feina de la campanya.
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
1) Els alumnes han de detectar en el
dibuix les 15 accions “ecològicament
incorrectes” (de mal ús d’energia i
d’aigua).
2) Comentar aquestes accions i aportar
solucions.
3) Traslladar les situacions a les seves
vides quotidianes perquè identifiquin
accions pròpies.
OPCIONS:
1) Treball individual: Entregar a cada
alumne la fitxa “BUSCA ELS 15
ERRORS” perquè hi detecti les
accions “ecològicament incorrectes”
(de mal ús d’energia o d’aigua),
rodejant-les amb un cercle.
2) Treball en grup: Per treballar conjuntament es pot fer una ampliació de la fitxa “BUSCA
ELS 15 ERRORS” per penjar a l’aula o es pot projectar una transparència a la paret.

SOLUCIONS
A. L’habitació del jove (2 errors)
1. L’ordinador està en mode standby.
2. El jove va en màniga curta i està suant amb la calefacció encesa.
B. El dormitori dels pares (2 errors)
3. La finestra està oberta i la calefacció encesa.
4. Les llums estan enceses i no hi ha ningú dins el dormitori.
C. La sala (4 errors)
5. La TV està encesa sense ningú dins l’habitació.
6. La temperatura a les habitacions és molt alta: 24º C.
7. Totes les llums estan enceses i no hi ha ningú dins la sala.
8. La calefacció està encesa i ni hi ha ningú dins la sala.
D. El bany (3 errors)
9. Un jove s’està netejant les dents amb l’aixeta oberta deixant córrer l’aigua.
10.Un jove s’està donant un bany i la banyera està desbordant-se (millor dutxar-se).
11. L’aixeta de la dutxa està oberta, deixant córrer l’aigua.
E. La cuina (4 errors):
12. Un fogó de cuina està encès i no s’està usant.
12. Estan cuinant sense tapar l’olla, deixant fugir la calor.
14. Els fems estan mesclats sense seleccionar en poals per reciclar
15. S’ha comprat menjar ràpid amb molts d’envasos d’usar i tirar.
I A MÉS... si es considera oportú, es poden comentar aquests altres detalls:
- La casa no té baixades ni dipòsit de recollida d’aigua de les pluges
- Les bombetes no són de baix consum.
- És millor aprofitar els residus del jardí fent compostatge.

-

És millor anar en bicicleta o a peu en lloc de usar el cotxe.

