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Tal i com us vam informar fa unes setmanes, la Setmana de l'Energia 2020 serà eminentment virtual.
Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona hem creat i adaptat diversos
recursos d'educació i sensibilització ambiental com a recursos virtuals oberts i no territorialitzats. Ja disposeu
de la web [2] de tots els recursos i des d'on els podeu fer servir i difondre a la vostre ciutadania.
Els recursos enguany no estan sotmesos a petició via formulari, i en tot cas, us demanem que si en feu difusió o
els feu servir ens ho digueu i ens feu retorn. Els recursos els podeu fer servir des de ja, pel Dia Mundial del Medi
Ambient, per la Setmana de l'Energia, durant tot l'estiu i també estaran disponibles el curs vinent.
En tot cas, us proposem un calendari de llançament a xarxes socials per si us hi voleu afegir. El dia del
llançament començaria la difusió que s'anirà acumulant fins a finals de juny a mida que anem desvetllant accions i
recursos:
- 5 de juny (Dia mundial del medi ambient): Challenges des de casa: Vull un mon de colors
- 8 de juny (Dia mundial dels oceans): Escape room: Sea Rise Level.
- 10 de juny: Exposició virtual: Treballem per una Energia Sostenible
- 12 de juny: Challenges des de casa: Estalvia des de casa (50/50)
- 15, 16 i 17 de juny: Jocs educatius. Un joc dels 6 cada dia.
- 18 de juny: Exposició virtual: Actuem amb Energia
- 19 de juny: Challenges des de casa: Construim una cuina solar
- 22, 25 i 26 de juny: Jocs educatius. Un joc dels 6 cada dia.
- 15 al 26 de juny: Altres recursos per saber-ne més.
- 22 al 26 de juny: Setmana Europea de l'Energia Sostenible #SetmanaEnergia2020 #EUSEW2020
Categories: La Xarxa informa
Etiquetes: setmanaenergia20

[3]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2020/06/11/setmana-de-lenergia-2020-virtual-recursos-virtualsoberts-tots-disponibles-calendari
Enllaços:
[1] http://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] https://www.diba.cat/web/xarxasost/setmanaenergia
[3] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/7409

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 1

