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HI TROBAREU…   

 

Arribem a l’última setmana del curs escolar. Un curs estrany i diferent que no ens esperàvem. Ha tingut 
moments complicats i incerts, però també ha estat una oportunitat per seguir aprenent i reinventar-nos. 

El planeta, per uns moments, es va aturar, i la natura es va fer lloc. Un missatge que ens ha fet reflexionar 
en quin món volem viure i en la importància de conservar l’entorn natural per cuidar-nos a nosaltres. 

En situacions com aquestes, l’educació ambiental es fa imprescindible per ajudar-nos a comprendre el medi 
on vivim i capacitar-nos individualment i col·lectivament per resoldre els problemes ambientals presents i 
futurs. 

L’educació ambiental ha de capacitar-nos pel canvi. El seu objectiu no és comprendre per acceptar, sinó 
comprendre per transformar. Teresa Faranquesa. 

Compartim la darrera entrega de recursos d’educació ambiental d’aquest curs 2019-2020. Aquests 12 
reculls que hem compartit al llarg de les setmanes de confinament han tingut per objectiu ajudar-vos a fer 
propostes educatives a l’alumnat i les famílies, a reflexionar, i a promoure petites accions per seguir 
caminant cap a un nou paradigma, més just i sostenible. Esperem que us hagi sigut útil. 

Bon final de curs a tothom! 

 

ARTICLES PER PENSAR 

Manifest XESC davant la crisi de la COVID-19 

La Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya ha volgut compartir la seva 
posició davant la crisi de la COVID-19 amb la publicació d’un manifest que recull, en 
primer terme, el condol a les persones que han estat afectades i també l’agraïment a 

https://drive.google.com/file/d/11wFO5wZnF4I4Vjsi4cfZfclbVq_GSyIX/view
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tots els col·lectius que han dedicat el seu esforç a pal·liar-ne els efectes. A més, aquest document conté una 
reflexió sobre el sentit de l’educació ambiental com a eina essencial de resposta davant la crisi així com els 
efectes sobre el medi ambient del confinament i els reptes que se’ns presenten per a la transformació social i 
millora del nostre planeta. 

Covid-19 i canvi climàtic. Verne o Asimov? 

Des que va començar la pandèmia, no paren de sortir opinions i teories que relacionen la COVID-19 amb la crisi 
ambiental. Més que mai, necessitarem perspectiva per entendre què ens està passant, perquè i quines en seran 
les conseqüències. Però, encara més difícil, caldrà decidir què fem. En pocs dies hem passat d’una aventura 
Verne amb imatges optimistes de reducció de contaminació i arribada de vida “salvatge” a les ciutats, a un 
malson Asimov on es podrien agreujar les desigualtats i efectes ambientals del capitalisme, amb la ciència i la 
tecnologia al seu servei. Article de la periodista Joana Diaz publicat a Sostenible.cat el 30/03/2020. 

NOTÍCIES I NOVETATS 

Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 

Es tracta d’un premi creat per la Generalitat de Catalunya (Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Educació i Territori i Sostenibilitat) i l’Associació Vida Sana. Adaptat a les circumstàncies actuals 
aquest premi va més enllà del treball a l’hort i es poden presentar moltes de les iniciatives que s’han fet 
relacionades amb l’alimentació i l’agricultura ecològica. El termini per presentar-se finalitza el 24 de juliol. 

Let’s Clean Up es trasllada al setembre 

Enguany l’edició no s’ha pogut celebrar al mes de maig i les noves dates són el 18, 19 i 20 de setembre de 2020. 
Les inscripcions d’activitats per a l’edició 2020 estan obertes fins el 30 de juny. 

RECURSOS EDUCATIUS 

Escape room Sea level rise 

Un escape room virtual per jugar i sensibilitzar-nos sobre l’emergència climàtica. El compte enrere ha començat. 
Podràs evitar la catàstrofe? 

Juguem amb energia 

Del 22 al 26 de juny del 2020 se celebra la Setmana de l’Energia Sostenible. Un recull de 6 jocs virtuals per Vols 
aprendre coses sobre l’energia sostenible. Els més petits de la casa hi poden jugar sols o acompanyats. Recurs de 
la Diputació de Barcelona. 

 

 

https://www.sostenible.cat/node/123298
http://setmanabio.cat/premi-escola/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe/index.html
https://sealevelriseroom.com/
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/newsletter/53612548/130/322383124/-p-style-padding-left-1-padding-right-1-background-color-f0b27a-color-black-text-align-left-font-family-arial-strong-transicio-energetica-strong-p--12?utm_source=eAmbient&utm_medium=correu&utm_content=-p-style-padding-left-1-padding-right-1-background-color-f0b27a-color-black-text-align-left-font-family-arial-strong-transicio-energetica-strong-p--12&utm_campaign=130
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UN VÍDEO 

La lección más grande del mundo 

Vídeo animat que explica a infants i joves què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En 
castellà, durada: 5:57 min. 

UN CONSELL 

Aquest estiu siguem responsables amb el turisme. És un bon moment per pensar i actuar d’una 
manera més respectuosa. Cal agafar avions per anar a destinacions exòtiques? Coneixem racons 
que tenim a prop de casa? Com ens desplaçarem per visitar llocs nous? A quin tipus d’allotjaments 
dormirem? Quin tipus de consum de menjar, de regals i de visites farem? Quants residus 
generarem i com els podríem reduir? Com ens relacionarem amb la natura i la gent que ens acull? 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/138068213

