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Entitat 
Nom: Amigues i amics de la UNESCO de Tortosa 

Adreça: C/ Teodor Gonzalez 43 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 637732851 Correu-e: unesco.tortosa@hotmail.com 

Web: http://www.unescotortosa.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Descobrir l'estat del món 

Responsable: Daniel Turon Cutrina - Alba Pallisé Piñol 

Àmbit:  Artesanal  Formació  Social 
 Artística  Mediambiental  Lleure 
 Espectacles  Musical  Esplai 
 Esportiva  Salut   
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Donar a conèixer la situació ambiental i social mundial. 
2. Identificar models de gestió de recursos naturals-sostenibilitat. 
3. Relacionar aspectes globals i locals del l'estat ambietal. 
4. Comprendre les desigualtats socials del model de desenvolupament. 
5. Promoure la defensa activa del medi ambient. 

Descripció: Utilitzem com a base els materials didàctics sobre el progrés cap a una societat 
sostenible anomentat "Descobrir l'estat del món". Basats en els informes del 
Worldwatch Institute. I els materials didàctics basats en l'informe Planeta Viu. Publicats 
per el Centre UNESCO de Catalunya. 
Alguns procediments:Elaboració de material documental i gràfic, i mapes conceptuals. 
Expressió oral, escrita i corporal. recerca d'informació. Cálculs qualitatius i quantitatius 
sobre els costos dels transports. 
Alguns dels valors tractats:Respecte i protecció del entorn,participació en accions locals 
i globals a favor del medi ambient,foment de la reutilització i el reciclatge,coneixement 
tradicional i foment del diàleg intergeneracional, estalvi energetic i d'aigua, alimentació 
saludable.Cooperació i participació en el treball en equip, estima per la terra i els seus 
fruits. 
Plantejem aquests tallers amb una gran flexibilitat. Poden adaptar-se a: Ciències de la 
natura o experimentals, tecnologia, socials, geografia i historia. Llengua i literatura, 
religió i educació per la ciutadania. 
També es pot plantejar com un credit variable. O com una jornada. 
 

Destinataris: Primer i segon cicle de ESO i batxillerat. 

Durada: entre 1 i 10 sessions. 

Preu:  40€/h (2 monitors x 20€/h) 
 Gratuït  

Observacions:       

 


