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UTILITZAR LA
PERMACULTURA PERQUÈ
JOVES D’ENTRE 10 I
14 ANYS

3
CLAUS

S’INVOLUCRIN EN
MATÈRIES CIENTÍFIQUES
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PERMACULTURA

EXPERIÈNCIA

ES SENSIBILITZIN
DELS PROBLEMES
MEDIAMBIENTALS

XARXA

2

3
DIFERENTS
INICIATIVES

MITJANÇANT CLAUS QUE
PORTIN A UN ESTIL DE VIDA
RESPECTUÓS AMB EL MEDI
AMBIENT
COMPRENENT LA
BASE DE LA NOSTRA
PRODUCCIÓ I CONSUM

OFERINT UNA
XARXA
QUE RECOLZI

A MESTRES A
TRAVÉS D’UN
ENFOCAMENT
DIFERENT I MÉS

DESENVOLUPANT
PENSAMENT CRÍTIC
4

PROPORCIONANT
UNA EXPERIÈNCIA
D’APRENENTATGE
COMPLET QUE
VINCULA

APRENENTATGE
A CLASSE
ACTIVITATS
DE CAMP AMB
UN SISTEMA DE
GAMIFICACIÓ
INVOLUCRANT
ESTUDIANTS
AMB TRASTORNS
D’APRENENTATGE
ESPECÍFICS
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amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta comunicació és
responsabilitat exclusiva dels autors i la Comissió no és responsable de
l’ús que pugui fer de la informació continguda en ella.
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Living STEM és un projecte amb l’ambició
d’ajudar a comprendre la Permacultura
i STE(A)M. L’objectiu és utilitzar
l’experiència pràctica de la Permacultura
per involucrar els alumnes de 10 a 14 anys
en les matèries que impulsaran l’educació
en Ciència, Tecnologia, Enginyeria,
Art i Matemàtica, i també d’encoratjar
els estudiants a seguir una carrera
científica. A el mateix temps, les activitats
dels sensibilitzaran sobre els problemes
ambientals d’avui i els donaran algunes
claus per adoptar un millor estil de vida
respectuós amb el medi ambient.
El projecte #livingSTEM ajudarà els
educadors a explicar STE (A) M a través
dels mitjans pràctics de la Permacultura i
crearà una col·lecció d’activitats perquè els
estudiants descobreixin la ciència des de
perspectives noves i divertides.

El lloc web de el projecte ofereix molts
recursos gratuïts, tant per a educadors
com per l’alumnat, però també per a altres
entitats interessades, els professionals que
treballen en àrees d’interès de el projecte i el
públic en general. Els recursos inclouen:
- El manual #livingSTEM per Permacultura
- El sistema de gamificació #livingSTEM
- Un joc de cartes
- Joc d’hort de cuina ideal
- Joc de menú ideal
- Vídeos STEM pràctics creats per i per a
nens
Amb les activitats, els estudiants descobriran
la natura, el menjar i el medi ambient en
un enfocament basat en competències,
que els permetrà observar i utilitzar la seva
experiència per aprendre nous conceptes,
desenvolupar noves habilitats i reflexionar
sobre els seus propis estils de vida.
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