
RECURSOS PER TREBALLAR DES DE CASA Número 4 
 

 

 

#ensquedemacasa 
Recursos 

d’educació 
ambiental en 

temps de 
confinament 

 

 

22 abril 2020 
 

   

HI TROBAREU…   

 

Compartim una nova entrega de recursos i propostes d’educació ambiental que podeu fer des de casa. Són 
articles, notícies, activitats i consells que podeu fer arribar a tota la comunitat educativa. 

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

 

UNA DATA IMPORTANT 

Avui 22 d’abril és el Dia de la Terra. 

Web Earth Day. 

UN ARTICLE PER PENSAR 

Una oportunitat per repensar-ho tot. Article del biòleg Marc Talavera publicat a Anoia Diari el 26/03/2020. 

UNA NOTÍCIA D’ACTUALITAT 

Els nivells diaris de diòxid de nitrogen cauen més del 60% des de la declaració de l’estat d’alarma. Notícia del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya publicada el 26 de març de 2020. 

UN RECURS EDUCATIU 

Joc interactiu “L’hort de l’avi Joan. Joc interactiu de l’xtecadreçat sobretot a cicle inicial de primària. Permet 
conèixer les principals hortalisses, eines i feines de l’hort. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_de_la_Terra
https://www.earthday.org/
https://anoiadiari.cat/17-3/oportunitat-repensar-ho/
http://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384157
https://clic.xtec.cat/projects/lhort/jclic.js/index.html


 2 

 

 

  

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

Si us agrada cosir o en voleu aprendre, pot ser un bon moment per cosir un 
embolcall reutilitzable per portar l’esmorzar. 

Agafeu un tros de roba vella i convertiu-lo en un divertit i pràctic embolcall sostenible 
que podreu utilitzar infinites vegades. Sabeu que substituint el paper d’alumini per un 
embolcall reutilitzable durant 6 anys, es redueixen les emissions de diòxid de carboni 
un 99,8%? Si la vida útil d’un embolcall sostenible és de 6 anys, s’estalvien 15 kg de 
paper d’alumini. Us animeu a ser més sostenibles? 

  

UNA SÈRIE TELEVISIVA 

Les aventures del Capità Enciam. Per als nostàlgics, podeu recuperar al web de TV3 a la carta 
els capítols del superheroi ecologista que va marcar una generació. I recordeu: els petits canvis 
són poderosos! 

  

UN CONSELL 

Aprofiteu aquest temps per reparar tot allò que s’ha fet vell. És temps de reparar mobles, de fer 
bricolatge, costura creativa… Abans de llençar un objecte, penseu-ho dues vegades! 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/les-aventures-del-capita-enciam/
https://www.ccma.cat/tv3/les-aventures-del-capita-enciam/

