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HI TROBAREU…   

 

Ha començat el darrer trimestre del curs escolar, i esperem que l’afronteu amb molta il·lusió, malgrat la 
situació de confinament. 

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana segueix treballant, com tots vosaltres, des de 
casa. Estem convençuts que d’aquesta situació en traurem un gran aprenentatge, i per això seguim 
connectats i a la vostra disposició amb ganes de treballar i aprendre conjuntament, per avançar cap a un 
món més sostenible. 

En aquests moments més que mai, estar connectats i enfortir la xarxa és bàsic per sentir que junts avancem 
en la mateixa direcció. 

Fins a final de curs, i com ja hem anat fent, compartirem setmanalment un seguit de recursos i propostes 
d’educació ambiental que podeu fer des de casa. 

Esperem que sigui del vostre interès i us desitgem molta salut! 

 

UNA DATA IMPORTANT 

Per celebrar la diada de Sant Jordi el proper 23 d’abril, compartim tres enllaços amb 
propostes de llibres amb idees que desperten l’amor per la natura i la consciència sobre 
la necessitat de protegir el planeta. 

 Recull de contes infantils que ajuden a comprendre i combatre l’emergència climàtica. 
 Recull de 12 llibres per salvar el planeta. 
 Recull de 8 llibres per entendre i actuar contra l’emergència climàtica. 

https://diarieducacio.cat/14-contes-infantils-que-combaten-lemergencia-climatica/
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/10-llibres-salvar-el-planeta
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/8-llibres-destiu-entendre-i-actuar-contra-lemergencia-climatica
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UN ARTICLE PER PENSAR  

Protegir la natura és protegir la nostra salut. Article de Carles Castell, doctor en ecologia i expert en conservació 
d’espais naturals. La conservació del medi natural té una relació molt directa i fonamental amb l’epidèmia actual 
de la COVID19 i amb el risc que aquesta situació sigui molt més freqüent en temps venidors. Publicat al blog del 
CREAF el 31/03/2020.  

UNA NOTÍCIA D’ACTUALITAT 

Reconeixement i solidaritat amb el personal de la recollida. Notícia de la Mancomunitat La Plana del 
03/04/2020.   

UN RECURS EDUCATIU 

Un joc interactiu: el joc del reciclatge. Un recurs de l’Agència de Residus de Catalunya. A casa generem un munt 
de residus, però molts d’aquests productes encara es podrien reaprofitar. Només cal tenir una mica de cura per 
adonar-nos que la majoria de residus són en realitat recursos! A través d’aquest joc recorrerem tota la casa en 
busca d’aquests recursos.  

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

Fixeu-vos en la quantitat de residus que genereu aquests dies. Conèixer la quantitat de residus que generem 
ens ajudarà a poder-los reduir. Podeu pesar cada dia les bosses de cada fracció (orgànica, reciclables, rebuig, 
vidre) abans de treure-les al carrer. Podeu anar recollint les dades en una graella i veure l’evolució al llarg del 
confinament. És important fer una bona recollida selectiva i sobretot pensar estratègies per reduir els residus! 
Podeu fer el mateix calculant l’aigua que consumiu aquests dies per rentar-vos les mans, dutxar-vos, rentar 
plats… I pensar maneres per estalviar-la.  

UN REPORTATGE 

Made of plàstic del programa No pot ser de TV3. Davant l’allau del consum de plàstics, Jordi Basté descobreix 
iniciatives per reduir-ne l’ús i prendre’n consciència. Emès el 22/03/2020.  

UN CONSELL 

Reflexioneu sobre el vostre consum, potser podeu canviar alguns hàbits que us ajudin a 
ser consumidors més conscients i sostenibles. Comprar només allò realment necessari, que sigui de 
proximitat i temporada, amb pocs envasos, a granel… 

 

http://blog.creaf.cat/coneixement/protegir-la-natura-es-protegir-la-nostra-salut/
http://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/reconeixement-i-solidaritat-amb-el-personal-de-la-recollida.html
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/no-pot-ser/made-of-plastic/video/6035364/

