
RECURSOS PER TREBALLAR DES DE CASA Número 5 
 

 

 

 

#ensquedemacasa 
Recursos 

d’educació 
ambiental en 

temps de 
confinament 

 

 

27 abril 2020 
 

   

HI TROBAREU…   

 

Comencem una nova setmana de confinament, i compartim una nova entrega de recursos i propostes 
d’educació ambiental que podeu fer des de casa. 

Per a qualsevol consulta i/o proposta, restem a la vostra disposició. El Servei d’Educació Ambiental segueix 
virtualment. 

Cuideu-vos molt. 

 

UN ARTICLE PER PENSAR 

En guerra amb la vida. Article de Yayo Herrero publicat a sostenible.cat el 21/03/2020. La clau és aprendre a viure 
bé amb menys materials, energia, aigua, béns de la terra i aprendre a compartir-los. 

UNA NOTÍCIA D’ACTUALITAT 

La generació de residus municipals a Catalunya ha caigut un 17% durant el mes de confinament per la Covid-
19. Notícia publicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya el 16/04/2020. 

UN RECURS EDUCATIU 

Vídeos divulgatius i de sensibilització sobre la gestió de residus amb activitats per fer a casa. Residus Vallès ha 
iniciat l’elaboració d’una sèrie de vídeos adreçats a les famílies i els infants, que contenen propostes d’activitats 
diverses per fer a casa (vídeo-taller per a fer un embolcall reutilitzable, activitats per aprendre a separar els 
residus, manualitats, contes sobre el compostatge, etc.). 

https://www.sostenible.cat/node/123274
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/generacio-rm-COVID-19
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/generacio-rm-COVID-19
https://www.youtube.com/channel/UCVkZoa5mUGW0I0VypwMd5WQ
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UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

Aprofiteu les finestres, balcons i jardins per observar la primavera. Proveu 
d’identificar totes les espècies d’ocells que veieu, podeu fer-ho amb 
prismàtics o escoltant el seu cant. Si us voleu fer uns prismàtics amb material 
reutilitzat, us donem indicacions: agafeu dos rotlles de paper de vàter, cinta 
aïllant, un cordill i pintures! Decoreu els dos rotlles de paper com més us 
agradi. Un cop estiguin llestos uniu-los un al costat de l’altre amb cinta aïllant. 
I per acabar feu dos forats amb un punxó o una tisora a banda i banda dels 
nous prismàtics i passeu-hi un cordill per penjar-vos-els. 

UN VÍDEO 

 Els activistes ambientals Greta Thunberg i George Monbiot han ajudat a produir un 
curtmetratge que posa de manifest la necessitat de protegir, restaurar i utilitzar la natura per 
afrontar la crisi climàtica. 

UN CONSELL 

Fer una bona recollida selectiva és fonamental perquè totes les deixalles es puguin reciclar 
correctament. L’ajuda de tots i totes és imprescindible. Ara que tothom és a casa i tenim més temps 
per fixar-nos-hi, és un bon moment per seguir fent bé la recollida selectiva de residus i afavorir la 
minimització de deixalles. 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=-Q0xUXo2zEY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=-Q0xUXo2zEY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=-Q0xUXo2zEY&feature=emb_logo

