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 ACTIVITAT  CRÈDIT DE SÍNTESI  

  §    

 VECTOR §  Aigua, Aire, Energia, Residus, Mobilitat, Territori, Entorn 
natural, Espai urbà, Espai social, Risc ambiental. 

 

  §    

 DESCRIPCIÓ ACTIVITAT  Triple auditoria ambiental combinada (a casa, al centre i al 
municipi) pautada pel guió del crèdit de síntesi i a partir de 
les informacions que els propis alumnes extreuen dels tres 
àmbits. 

 

 

     

 NIVELL  1r i 2n Cicle d’ESO  

     

 OBJECTIUS  § Cercar informació per diferents mitjans, analitzar-la, 
comparar-la i extreure’n conclusions. 

§ Percebre un mateix fet des de diferents perspectives i 
disciplines. 

§ Relacionar les diferents informacions per obtenir-ne la 
síntesi. 

§ Induir la reflexió individual i col·lectiva sobre les situacions 
observades. 

§ Compartir informació, distribuir tasques i discutir i 
consensuar criteris amb els companys 

 

 

     

 CONTINGUTS  Fets, conceptes i sistemes conceptuals  

   § Factors, elements, cicles, procesos i relacions vinculats a 
tots els vectors analitzats. 

§ Relacions entre els diferents nivells d’organització social 
(individual, familiar, escolar, municipal, regional, 
planetari) respecte els vectors ambientals. 

 

   Procediments  

  Ø  § Observació, descriptiva i diagnosi dels factors i elements 
auditats. 

§ Recerca, anàlisi i síntesi d’informació per diferents mitjans 
§ Enquesta oberta a la ciutadania per analitzar les seves 

percepcions i valoracions. 

 

   Actituds, valors i normes  

   § Sensibilització sobre totes les problemàtiques ambientals 
de la ciutat i el seu àmbit d’influència. 

§ Esforç i gaudi en la dedicació a un treball rigorós que ha 
d’obtenir resultats. 

§ Implicació personal i col·lectiva en la millora dels 
problemes detectats. 

§ Respecte per l’expressió i les opinions d’altres persones 
§ Participació activa en els processos compartits 

 

 DURADA  Una setmana  
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 LLOC    Al propi centre, a casa i al carrer  

       

 MATERIAL  Aportat per l’equip extern  

   Presentació multimèdia de suport per a la xerrada inicial  

   
 

Aportat pel centre educatiu  
  Documentació i instrumental facultatiu 

  
DINAMITZACIÓ § Personal docent del propi centre. 

§ Un educador del programa Mataró Sostenible per a  
§ la Xerrada inicial i per al Fòrum de debat. 

 

  
VINCULACIÓ  
AGENDA 21 MATARÓ 

El Crèdit de síntesi és una activitat interdisciplinar a través de 
la qual vincular TOTS els àmbits de l’Agenda 21 de Mataró. 

 
     

 


