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HI TROBAREU…   

 

Comencem la novena setmana de confinament, i compartim una nova entrega de recursos d’educació 
ambiental per reflexionar i actuar des de casa. 

Per a qualsevol consulta i/o proposta, restem a la vostra disposició. 

Salut per a tothom! 

 

ARTICLES PER PENSAR 

Indispensables, de vegades letals. Els microbis, els virus i nosaltres. La situació que estem vivint amb la pandèmia 
del COVID-19 pot no tenir precedents pel que fa a l’escala d’afectació, però els mecanismes i conseqüències ni 
són tan excepcionals, ni ens haurien d’agafar per sorpresa. Article de Jaume Terradas publicat al bloc del CREAF 
el 14/04/2020. 

En ocells i mamífers n’hi ha prop de 1,5 milions de virus, i pot ben ser que la meitat puguin passar als 
humans. Entrevista a Jaume Terradas arrel del seu article “Indispensables, de vegades letals. Els microbis, els 
virus i nosaltres” per tenir una anàlisi aprofundida del seu origen i els reptes que ens porta aquesta pandèmia. 
Jaume Terradas és biòleg, ecòleg i escriptor català. Professor emèrit d’Ecologia de la UAB. Investigador del 
CREAF en temes d’ecologia de la vegetació. I un dels pioners en l’àmbit de l’educació ambiental. Publicada a 
Sostenible.cat el 04/05/2020. 

La lògica del benefici immediat ha destruït la lògica de la vida. Entrevista a María Novo, catedràtica emèrita 
d’educació ambiental. Novo aposta per repensar la globalització perquè bona part dels processos que avui es 
desenvolupen entre països puguin donar-se en territoris més propers. «Hem de decréixer, no per viure pitjor sinó 
per aprendre a viure millor amb menys», assegura aquesta experta que creu que aquesta és una primera de les 
crisis que viurem en el futur. Publicada al diari Catalunya Plural el 29/04/2020. 

http://blog.creaf.cat/coneixement/indispensables-de-vegades-letals-els-microbis-nosaltres/
https://www.sostenible.cat/node/123433
https://www.sostenible.cat/node/123433
https://catalunyaplural.cat/ca/maria-novo-la-logica-del-benefici-immediat-ha-destruit-la-logica-de-la-vida/
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Estamos educando a los ninos y las niñas en contra de su pròpia supervivencia. Article de Yayo Herrero, una de 
les veus principals de l’ecofeminisme. Analitza la situació en la qual ens trobem, els reptes que s’haurien 
d’afrontar durant els propers mesos per a què, després de la crisi sanitària, s’afronti la crisi econòmica i social 
d’una manera diferent a com es va fer el 2008. Publicat a El diario de la educación el 31/03/2020.  

NOTÍCIES D’ACTUALITAT 

Els ocells estan canviant la manera de cantar durant el confinament. Notícia de TV3 del 02/04/2020. 

Residus del confinament. Notícia publicada a El 9 Nou l’11/05/2020. 

 

https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/31/estamos-educando-a-los-ninos-y-las-ninas-en-contra-de-su-propia-supervivencia/
https://www.ccma.cat/324/els-ocells-estan-canviant-la-manera-de-cantar-durant-el-confinament/noticia/3001891/
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UN RECURS EDUCATIU 

Cada aula un cinema. ECOEMBES conjuntament amb la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, portaran l’activitat creada pel Festival Internacional de 
Cinema del Medi ambient de Barcelona (SUNCINE), CADA AULA UN CINEMA a totes les escoles de Catalunya. 
Davant de l’excepcionalitat del moment, s’ha obert l’espai L’AULA A CASA on hi ha una vintena de pel·lícules en 
obert perquè els nens i nenes puguin veure-les sense necessitat de posar cap contrasenya ni registre. 

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

És un bon moment per cuinar. Us animem a cuinar receptes saludables, amb 
productes de proximitat i de temporada i que eviteu el malbaratament 
alimentari. Us hi heu fixat mai en les etiquetes dels productes? Són ecològics? 
Com van envasats? On s’han produït? Si voleu provar una nova recepta podeu fer 
germinar llenties per acompanyar les amanides. És molt fàcil. En un pot de vidre 
poseu-hi un bon grapat de llenties i cobriu-les amb aigua. Tapeu el pot amb una 
gasa i una goma de pollastre i deixeu-ho reposar tota la nit. Al dia següent buideu 
l’aigua sense treure la gasa i deixeu-ho tot el dia a un lloc càlid sense llum directa. 
Cada dia ompliu el pot d’aigua i poseu-lo cap per avall deixant que l’aigua s’escoli 
per l’obertura. Les llavors han de quedar humides però no molles. Repetiu aquest 
procés durant 5 o 6 dies, o fins que veigueu créixer uns brots petits. Aleshores 
haureu de col·locar el pot durant tot un dia en un lloc assolellat perquè els 
germinats facin la fotosíntesi i s’activi la preuada clorofil·la! Ja tindreu uns 
germinats llestos per menjar. 

UN VÍDEO 

Documentals i curts de cicloturisme. El Bicicleta Club de Catalunya proposa una selecció de vídeos sobre viatges, 
aventures i experiències amb bicicleta per carreteres i camins amb paisatges increïbles per fer menys tediosa 
l’espera que tots nosaltres estem patint. Tots ells acompanyats de reflexions al voltant de la vida sobre rodes: 
què ens aporta pedalar, l’ús que li donem en el nostre dia a dia, per anar a la feina, per gaudir de l’aire i el sol, per 
mantenir-se actiu i sentir-se lliure, etc. 

UN CONSELL 

Fomentar l’intercanvi i la reutilització quan tot torni a la normalitat. Potser no és imprescindible 
que tot allò que necessitem sigui nou (els llibres, la roba, els mobles, els electrodomèstics…). 
Existeixen molts mercats d’intercanvi i botigues de segona mà, a més d’aplicacions i webs per fer 
donacions i intercanvis. 

http://www.suncinefest.com/es/cada_aula_un_cine/seccion/46/el-aula-en-casa
http://bacc.cat/blog/documentals-i-curts-de-cicloturisme/

