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HI TROBAREU…   

 

La situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus sembla que ens obligarà a estar uns quants dies 
confinats a casa. 

Serà una oportunitat per seguir gaudint, aprenent i reflexionant sobre què podem fer amb els nostres petits 
gests per millorar la salut del planeta. 

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana us proposa un seguit d’eines i recursos 
d’educació per a la sostenibilitat per gaudir en solitari o bé en família. 

Hi ha activitats per a tots els gustos i nivells. Esperem que les gaudiu. 

Ànims i salut per a tothom! 

 

Recull de 10 fitxes per pintar i fer passatemps. Aquí. 

Recull de 15 vídeos per reflexionar sobre les problemàtiques ambientals. 

Man de Steve Cutts. Un curtmetratge d’animació que ens convida a conscienciar-nos de la contaminació i 
l’impacte que causen els abusos de la humanitat. Durada: 3:36 min. 

Wake Up Call de Steve Cutts. Curtmetratge animat que il·lustra com la societat de consum actual projecta 
patrons de comportament irracionals, no sostenibles en el temps, que amenacen l’existència de l’espècie 
humana i l’equilibri ambiental. Durada: 6:14 min. 

Trash me de Rob Greenfield. Durant 30 dies aquest activista porta a sobre totes les escombraries que genera. 
Aquest vídeo impactant promou la reflexió sobre els residus que generem al dia a dia i vol aconseguir reduir les 
escombraries. Durada: 1:13 min. 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/passatemps-residus/
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A
https://www.youtube.com/watch?v=KH20tkp_EhY&feature=youtu.be
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#Ohga Corazón de plástico: los niños te muestran cómo tus acciones destruiran su futuro. Vídeo viral d’una 
campanya de sensibilització de l’agència italiana Ohga. Nens i nenes italians expliquen el problema que tenim 
amb els residus que van a parar al mar. Durada: 3:30 min. 

Lemon. Curtmetratge d’animació de la Fundació Reina Sofia per conscienciar sobre el problema del plàstic a la 
natura. És una metàfora de la forma en què la contaminació, causada pels éssers humans, irromp en el transcurs 
de la natura. Durada: 2:08 min. 

The story of a spoon. Greenpeace publica un breu reportatge sobre la història d’una cullera de plàstic, des del Big 
Bang fins a la paperera, i té com a objectiu que la gent s’aturi a pensar com es fabriquen els productes que 
comprem i què passa quan ja no els utilitzem. Durada: 1:55 min. 

La tierra está enferma. Curtmetratge del Concurs Internacional de Curts Online per la cultura de la sostenibilitat. 
L’objectiu és conscienciar l’espectador que els humans som els causants de la majoria de problemes ambientals, 
però també som la solució. Durada: 1:00 min. 

Monográfica #01: Medio Ambiente d’Iván Bravo. Un breu curtmetratge il·lustrat que planteja l’impacte que ha 
causat l’home al planeta en els últims anys. Durada: 2:50 min. 

Plàstics a la deriva. Reportatge del programa Quèquicom de TV3. Es mostra com un vaixell de pesca surt a la mar 
i torna amb tants plàstics com peixos. Exposa la problemàtica dels plàstics, parlant del seu reciclatge i 
recuperació. Durada: 25:15 min. 

Basuria. Curtmetratge basat en el conte original Basuria guanyador del segon concurs de contes infantils Los 
profesores cuentan organitzat per Ecoembes. Conte original escrit per Noelia García i il·lustrat pels seus alumnes 
del col·legi Balmes, de Móstoles, Madrid. Durada: 2:33 min. 

Websèrie Objectiu #Rezero. Sèrie de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable 
-Rezero. Retrata cinc famílies catalanes que han portat a la pràctica el repte de viure 30 dies sense produir 
residus. Durada: 4.36 min. 

El Refrigerador Chillie. Curtmetratge animat que fa una reflexió sobre la reparació, l’obsolescència, la durabilitat, 
l’economia circular… Una nevera vella decideix fugir, convençuda que el seu propietari la reemplaçarà. Durada: 
3:37 min. 

Menys plàstic, més vida!. Vídeo resum de l’exposició de l’Agència Catalana de l’Aigua amb motiu del Dia Mundial 
de l’Aigua 2019. Durada: 0:44 min. 

Stop Aluminio. ¡Go Boc’n’roll!. Campanya de l’empresa Roll’eat que explica que en 6 anys una escola consumeix 
de mitjana 324.000 m2 de paper d’alumini, que equivalen a 6 milions de kg de CO2. Durada: 1:11 min. 

Con basura, Los Morancos. Vídeo paròdia fet amb humor per part del grup Los Morancos. Fan una versió de la 
cançó Con altura de la cantant Rosalía. Parlen de l’ús indiscriminat de plàstics i del mal que estem causant al 
medi ambient. Durada: 2:21 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=JOi8Tq1mKm4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=0e2zK0v2XPA
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
http://www.educatube.es/la-tierra-esta-enferma-concienciacion/
http://vimeo.com/31457579
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/plastics-a-la-deriva/video/4018450/
https://www.youtube.com/watch?v=Nrk7-EfKqfE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=4_v8qm70AwU
https://www.youtube.com/watch?v=R-ufluPWBuM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=EEAo3kfRRAY
https://www.youtube.com/watch?v=OkEEwUT3CVs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=kT8D4hWxIO4

