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Més informació en:

Els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) de l’ONU són una crida universal a 
l’acció per a posar � a la pobresa, protegir el 
planeta i reduir les desigualtats.

Comprendre la funció de les espècies animals i 
vegetals amb què convivim, i la relació que tenen 
amb la nostra salut i benestar, contribuïx a l’equi-
libri de les persones amb la naturalesa.

Este curs, en TEAM CONSUM volem unir forces 
amb tu i el teu alumnat per a contribuir a 
aconseguir els ODS 15 i protegir la biodiversi-
tat amb accions que ajuden a cuidar els 
ecosistemes per al bene�ci de tots.

Per això, en el Concurs del Dia Mundial del 
Consumidor 2022 vos animem que ens expli-
queu en un vídeo quines accions feu en el dia a 
dia per a protegir la biodiversitat del vostre 
entorn pròxim. 

Poden ser accions que dueu a terme en el vostre 
centre educatiu o ocupacional, en el municipi o 
en espais naturals on conviviu amb la biodiversi-
tat cada dia i que heu decidit observar i cuidar 
per al benestar general.

ESTE CURS TENIM
UNA NOVA META: 
PRESERVAR LA BIODIVERSITAT!

Anima’t a participar 
amb el teu alumnat i 
expliqueu-nos en un vídeo 
les xicotetes accions que 
feu per a preservar la 
biodiversitat!
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https://teamconsum.consum.es/val/3a-edicio-concurs-de-videos-dia-mundial-del-consumidor/



BASES

En esta nova edició, perquè l’alumnat continue aprenent 
de manera autònoma, e�caç i signi�cativa, hem prepa-
rat la presentació de Genially “Xicotetes accions” amb 
tota la informació que vos ajudarà a organitzar el treball. 
 
“Xicotetes accions”, a més d’orientacions pedagògi-
ques, suggeriments didàctics i estratègies metodològi-
ques, inclou un muntó d’idees i jocs que vos ajudaran a 
implementar els ODS en l’aula i, més concretament, 
l’ODS 15, “Vida dels ecosistemes terrestres”. 

A més, la vostra participació contribuirà al projecte de 
biodiversitat “conservació d’aus aquàtiques en 
aiguamolls” de  Fundació Global Nature, perquè 
Consum donarà 1€ per cada alumne/a que partici-
pe en el concurs, a la que sumarà l’aportació de 
3.000 euros. 

XICOTETES ACCIONS

QUI HI POT PARTICIPAR:

Segon i tercer cicle de primària, educació
secundària, formació professional bàsica i grau mitjà, 
batxillerat, educació especial i centres ocupacionals 
d’Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat 
Valenciana i Múrcia. L’alumnat haurà d’estar
coordinat pels docents o educadors i educadores.

TREBALL QUE CAL PRESENTAR:
Vídeo de 90 a 120 segons acompanyat
de la Fitxa de Treball en què s’expliquen les
accions dutes a terme en el dia a dia per a protegir
la biodiversitat i els ecosistemes que són la nostra llar.

DATA D'INSCRIPCIÓ I ENTREGA DE TREBALLS:
Data d’inscripció: �ns al 14 de febrer.
Data d’entrega de treballs: �ns al 18 de març.

JURAT I VALORACIÓ DE TREBALLS:
El jurat està compost per professionals del
sector de l'educació, la salut, el consum,
l’economia social, la pedagogia i l'audiovisual.

PREMIS:
El concurs està dotat amb 5 premis de 1.000 
euros cada un. Per a participar-hi, tots els docents 
rebran un exemplar del joc Sostenipoly, de TEAM 
CONSUM per a l’aula.

COM S’HI POT INSCRIURE:
Envia un correu electrònic a:
institucional@consum.es 
en què indiques el nom del centre educatiu, les dades 
de contacte, el municipi, la comunitat autònoma a què 
pertanys i el nivell educatiu que participa en el concurs.

MÉS INFORMACIÓ:
Tota la informació sobre el concurs amb propostes per 
a desenvolupar la vostra idea, jocs i estratègies meto-
dològiques està disponible en:
https://teamconsum.consum.es/val/ 
o si ho preferixes, 
contacta amb nosaltres en:
institucional@consum.es

CONSULTA EN:
https://teamconsum.consum.es/val/filtrar/articles/ 
les bases completes i la �txa de treball per a presentar 
el vostre vídeo a concurs. 

Inscriviu-vos en el concurs i envieu els treballs a
institucional@consum.es 

COM S’HI POT PARTICIPAR?
La presentació “Xicotetes accions” vos 
oferix orientacions per a avançar en 
cada fase del treball. Informació, jocs i 
materials que vos ajuden a seleccionar la 
xicoteta acció i investigar sobre el tema, 
a preparar els vídeos i a presentar-los a 
concurs. 

I, al �nal, podran descarregar-se el diplo-
ma de participació que acredita la seua 
col·laboració en el projecte de Fundació 
global Nature, resolent el joc de Genially 
“Preservant la biodiversitat”

Ajuda’ns a

i participa-hi.

LA
BIODIVERSITAT

PRESERVAR

h t t p s : / / t e a m c o n s u m . c o n s u m . e s / v a l / s o s t e n i p o l y /

https://view.genial.ly/610123d42174b10da7b0d925/interactive-content-preservant-la-biodiversitat

ht tps://view.genial.ly/610123e22483180daee4c0eb/presentation-xicotetes-accions

https://teamconsum.consum.es/val/filtrar/articles/


