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HI TROBAREU…   

 

Comencem una nova setmana una mica especial, perquè avui la majoria de centres educatius reobren les 
seves portes, tot i que amb mesures molt excepcionals. Us desitgem una bona tornada. 

Compartim una nova entrega de recursos d’educació ambiental que us permetran reflexionar i fer petites 
accions sostenibles des de casa i des de l’escola. 

Salut per a tothom! 

 

UNA DATA IMPORTANT 

5 de juny: DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha 
creat un web específic del Dia Mundial del Medi Ambient, amb una selecció de 
continguts per a la reflexió i l’acció, sense moure’ns de casa: conferències i diàlegs 

en streaming, debats, visites virtuals a diferents espais naturals i d’altres accions participatives que s’estan 
organitzant. També hi ha actiu un Kahoot! fins al 7 de juny. Trobareu tota la informació en aquest enllaç 

Aquesta setmana la majoria de centres educatius esteu celebrant el Dia Mundial del Medi Ambient amb 
propostes educatives virtuals molt interessants i participatives per a tots els nivells. Compartirem en aquest bloc 
un recull de totes les propostes que ens feu arribar. 

A la Mancomunitat La Plana tenim en marxa la campanya Com podem ser més sostenibles?. Es tracta d’una 
proposta participativa que planteja de l’1 al 5 de juny un repte diari a través de les xarxes socials (Facebook, 
Instagram i Twitter). Us animem a participar-hi i fer-ne difusió.  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/dia-mundial-del-medi-ambient/
http://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/com-podem-ser-mes-sostenibles.html
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ARTICLES PER PENSAR 

El coronavirus demana un canvi de rumb (i les plantes ens poden inspirar).Stefano 
Mancuso, director del Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal de la 
Universitat de Florència, va fer la xerrada que tenia programada al CCBCB via 
streaming i des de Florència, conduïda pel periodista David Guzmán. Publicat 
a Sostenible.cat el 06/04/2020 

L’educació ambiental post coronavirus. “Últimament, es parla molt de plans d’ajudes econòmiques per diversos 
sectors, però: algú es recordarà de l’educació ambiental? Article de Gema Alcañiz publicat a Climática el dia 
11/05/2020. 

Ofegats en plàstics. Ens ha fet la vida més còmoda i higiènica. És un supermaterial, fill de la civilització 
fonamentada en els combustibles fòssils. El plàstic, el tenim a tot arreu, ja no sabríem viure sense ell. L’abús 
d’aquest material, i la toxicitat que representa, sobretot pels plastificants, afegits químics per millorar la seva 
prestació, han creat un greu problema ecològic que està afectant ecosistemes i la salut animal i humana. Butlletí 
406 de Sostenible.cat, Diputació de Barcelona. Edició especial amb entrevistes, reportatges i articles d’opinió 
que aporten algunes mirades sobre aquesta problemàtica i el repte que suposa. 

RECURSOS EDUCATIUS 

Microplàstics: petits fragments, gran problemàtica. Els Serveis Ambientals Marins Anèl·lides ens expliquen què 
són els microplàstics. 

Agenda 2019-2020 del medi ambient i el desenvolupament de la Diputació de Barcelona. Hi trobareu més de 180 
activitats virtuals de l’agenda escolar per poder fer amb els alumnes. 

Recursos educatius per a l’emergència climàtica. El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana 
publica la caixa de recursos educatius per a l’emergència climàtica. Es tracta d’una guia de materials d’educació 
ambiental que es posen a disposició de totes aquelles persones interessades en treballar el canvi climàtic des 
d’una perspectiva educativa. 

UN VÍDEO 

Biodiversitat i epidèmies. Sabies que com més estable és un ecosistema, més difícil és que sorgeixin epidèmies? 
Reportatge de 10 minuts del biòleg Pere Renom al programa Tot es mou de TV3, emès el 19/05/2020 per 
celebrar el Dia Mundial de la Biodiversitat (22 de maig). 

UN CONSELL 

Una llar més sostenible. Amb petites accions podeu fer de casa vostra un lloc més respectuós 
amb el medi ambient. Per començar us podeu fer preguntes, que segurament us faran canviar 
hàbits: Aprofiteu l’aigua de la pluja per regar? Tanqueu els llums que no feu servir? Separeu bé les 
deixalles? Afavoriu la biodiversitat al balcó? Compreu a granel i de proximitat? … 

https://www.sostenible.cat/node/123320
https://www.climatica.lamarea.com/la-educacion-ambiental-poscoronavirus/
https://www.sostenible.cat/butlleti/butlleti-406-especial-ofegats-en-plastics
https://anellides.com/blog/microplastics-petits/
https://agendaescolar.diba.cat/per-saber-ne-mes
http://www.agroambient.gva.es/es/web/ceacv/recursos-educatius-per-a-l-emergencia-climatica
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/biodiversitat-i-epidemies/video/6043613/
https://www.sostenible.cat/node/123320

