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HI TROBAREU…   

 

Comencem l’onzena setmana de confinament, i compartim una nova entrega de recursos d’educació 
ambiental que us permetran reflexionar i fer petites accions sostenibles des de casa. 

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

Salut per a tothom! 

 

UNA DATA IMPORTANT 

5 de juny: DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT. 

Us enviem la proposta de treball “SOM SOSTENIBLES, A L’ESCOLA I A 
CASA” per a tots els centres educatius de la Mancomunitat La Plana que 
vulgueu celebrar aquesta data assenyalada des del confinament. Us animem 
a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient! 

Dia Medi Ambient confinat-proposta escoles 

Des de la Mancomunitat també farem una petita campanya de l’1 al 5 de juny a través de reptes 
que publicarem a les xarxes socials. Estigueu atents/es i participeu-hi! 

 

 

https://escolesmancoplana.files.wordpress.com/2020/05/dia-medi-ambient-confinat-proposta-escoles.pdf
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ARTICLES PER PENSAR 

La educación ambiental poscoronavirus. “Últimament, es parla molt de plans d’ajudes 
econòmiques per diversos sectors, però: algú es recordarà de l’educació ambiental?”. 
Article de Gema Alcañiz publicat a Climática el dia 11/05/2020. 

La sostenibilitat post covid-19. La crisi ambiental global requereix una mobilització i 
transformació social immediata. Article d’opinió de Josep Peñuelas Reixach, 
investigador del CREAF, professor de recerca del CSIC i membre de l’IEC. Publicat al 
diari Ara el dia 11/05/2020. 

La pandèmia de COVID-19 no ha de posar en pausa l’acció climàtica. Si el món ha vist un futur ombrívol amb 
l’aparició de la COVID-19, els efectes d’un escalfament global de 3-4 ° C a finals de segle ens presenten un nivell 
d’incertesa completament diferent, fins i tot en termes de salut. L’acció primerenca, dins d’una agenda de treball 
a llarg termini, per abordar el canvi climàtic, evitar la destrucció i fragmentació d’hàbitats, revertir la pèrdua de 
biodiversitat, reduir la contaminació i millorar la gestió de deixalles, serà fonamental per a una recuperació 
transformadora i ecològica. Font: UNEP. Publicat a Sostenible.cat el 08/05/2020. 

NOTÍCIES D’ACTUALITAT 

L’ús de plàstic d’un sol ús es dispara pel coronavirus. El material sanitari, que ha d’anar 
al contenidor gris, del rebuig, sovint no es recicla i acaba al medi natural. Notícia 
publicada per CCMA el 13/05/2020. 

El canvi climàtic va massa ràpid per als nostres boscos. Les glaçades tardanes als 
boscos i conreus aniran a més amb el canvi climàtic. Notícia publicada per CCMA el 
12/05/2020. 

Efectes col·laterals del confinament: clavegueres embussades per farina o tovalloletes. Un dels efectes col·laterals 
del confinament el trobem a les canonades. Les empreses de desembussaments estan treballant més, sobretot 
en comunitats de veïns. La farina és el pitjor producte per a les canonades, provoca que s’hi facin més taps. Font 
CCMA. Publicat a Sostenible.cat el 06/05/2020. 

RECURSOS EDUCATIUS 

Espai del club super 3 sobre sostenibilitat. El Super3 estrena l’espai sobre 
desenvolupament sostenible “Objectiu 2030”. El dilluns 18 de maig, a les 19.50, el canal 
Super3 estrena “Objectiu 2030″, un espai produït pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de TV3, que incideix en els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per l’ONU. Els capítols d'”Objectiu 2030” 

s’emetran de dilluns a divendres i es podran tornar a veure l’endemà de l’estrena, a les 10.20. El programa està 
presentat per dos mestres de primària, el Joan Cirera i la Rita Morros. Podeu veure el primer programa “Fi de la 
pobresa” aquí. 

https://www.climatica.lamarea.com/la-educacion-ambiental-poscoronavirus/
https://www.ara.cat/opinio/josep-penuelas-sostenibilitat-post-coronavirus-covid-19_0_2451355034.html
https://www.sostenible.cat/node/123456
https://www.ccma.cat/324/lus-de-plastics-dun-sol-us-es-dispara-pel-coronavirus/noticia/3014389/
https://www.ccma.cat/el-temps/el-canvi-climatic-va-massa-rapid-pels-nostres-boscos/noticia/3013910/
https://www.sostenible.cat/node/123446
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sostenible-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/nota-de-premsa/3014726/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sostenible-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/nota-de-premsa/3014726/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/objectiu-2030/fi-de-la-pobresa/video/6043468/
https://www.climatica.lamarea.com/la-educacion-ambiental-poscoronavirus/
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Conte “El menjar no es llença”, de la Fundació Espigoladors. Històries sobre el malbaratament 
alimentari on hi ha dos contes escrits i il·lustrats per les nenes i els nens de cicle inicial de l’escola 
Farigola de Seva, després de participar al taller sobre aprofitament alimentari. 

 

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

Jocs de sempre amb materials reutilitzats. Aprofitant envasos de cartó, plàstic, xapes i 
altres residus que tingueu per casa, podeu crear jocs ben senzills i divertits. Us ho 
passareu bé mentre els creeu i també a l’hora de jugar-hi. Segurament a molts d’aquests 
jocs ja hi jugaven els vostres avis i àvies quan eren petits. Us donem algunes idees, però 
segur que podeu fer volar la imaginació i inventar jocs nous! 

Explicació jocs 

UN VÍDEO 

Plastic in the world. Interessant infografia en format de vídeo 3D sobre la quantitat de plàstics que es generen al 
món. Publicat el 09/05/2020. 

UN CONSELL 

Respecteu l’entorn. Ara que ja podem sortir a caminar i fer esport pels voltants de casa, hem de 
conservar l’entorn natural entre tots, evitant llençar residus a terra (alerta sobretot amb els guants 
i les mascaretes!). Si veieu algú que no deixa els residus on toca, el podeu informar de com ho ha 
de fer bé. Mantenir un poble net és cosa de tots els veïns i veïnes. 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceipfarigola-seva/primaria/1r/el-menjar-no-es-llenca/
https://escolesmancoplana.files.wordpress.com/2020/05/explicacic3b3-jocs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n8gfbKVQXz0&feature=youtu.be
https://agora.xtec.cat/ceipfarigola-seva/primaria/1r/el-menjar-no-es-llenca/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2020/05/25/recursos-per-treballar-des-de-casa-ensquedemacasa-9/img_20200206_155714/

