
 
 
Proposta educativa per promoure uns esmorzars més sostenibles 
als centres educatius de la Mancomunitat La Plana 

 

+ RECURSOS 
recull de recursos educatius per 
aprofundir en la temàtica dels residus 
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PRESENTACIÓ 
 
 
En aquesta secció hi ha una selecció de recursos interessants que poden ajudar a ampliar 
la informació i estimular la reflexió per fer créixer el projecte Què esmorzem/Què deixem. 
 
Fer una selecció exhaustiva dels recursos que hi ha a la xarxa relacionats amb la temàtica 
dels residus és pràcticament impossible, ja que vivim en una època en què tot avança a un 
ritme vertiginós. Cada dia es publiquen notícies, aplicacions, projectes, documentals i webs 
nous. I al mateix temps hi ha projectes o webs que finalitzen o queden obsoletes.  
 
És per això que aquest recull per saber-ne més és un document obert en el sentit que cada 
dia es pot complementar amb tots els recursos que vagin apareixent de nou.  
 
Es recullen: 
 

- Vídeos per aprendre i reflexionar 

- Webs d’interès 

- Notícies d’actualitat 
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VÍDEOS PER APRENDRE I REFLEXIONAR 
 
 
Man de Steve Cutts  
Un curtmetratge d’animació que ens convida a conscienciar-nos de la contaminació i 
l’impacte que causen els abusos de la humanitat. Durada: 3:36 min. 
 
Wake Up Call de Steve Cutts 
Curtmetratge animat que il·lustra com la societat de consum actual projecta patrons de 
comportament irracionals, no sostenibles en el temps, que amenacen l’existència de 
l’espècie humana i l’equilibri ambiental. Durada: 6:14 min.  
 
Trash me de Rob Greenfield  
Durant 30 dies aquest activista porta a sobre totes les escombraries que genera. Aquest 
vídeo impactant promou la reflexió sobre els residus que generem al dia a dia i vol 
aconseguir reduir les escombraries. Durada: 1:13 min. 

 
#Ohga Corazón de plástico: los niños te muestran cómo tus acciones destruiran su futuro 
Vídeo viral d’una campanya de sensibilització de l’agència italiana Ohga. Nens i nenes 
italians expliquen el problema que tenim amb els residus que van a parar al mar. Durada: 
3:30 min. 

 
Lemon  
Curtmetratge d’animació de la Fundació Reina Sofia per conscienciar sobre el problema del 
plàstic a la natura. És una metàfora de la forma en què la contaminació, causada pels 
éssers humans, irromp en el transcurs de la natura. Durada: 2:08 min.  

 
The story of a spoon  
Greenpeace publica un breu reportatge sobre la història d’una cullera de plàstic, des del Big 
Bang fins a la paperera, i té com a objectiu que la gent s’aturi a pensar com es fabriquen els 
productes que comprem i què passa quan ja no els utilitzem. Durada: 1:55 min.  

 
La tierra está enferma 
Curtmetratge del Concurs Internacional de Curts Online per la cultura de la sostenibilitat. 
L’objectiu és conscienciar l’espectador que els humans som els causants de la majoria de 
problemes ambientals, però també som la solució. Durada: 1:00 min.  

 
El Señor del Reciclaje: El Retorno de Envases  
Amics de la Terra presenta un curtmetratge per promoure el retorn d’envasos que és una 
paròdia de El Senyor dels Anells. La llegenda diu que, una vegada, Espanya va estar a punt 
d’implantar el sistema de retorn d’envasos. Durada: 3:00 min.  

 
Monográfica #01: Medio Ambiente d’Iván Bravo  
Un breu curtmetratge il·lustrat que planteja l’impacte que ha causat l’home al planeta en els 
últims anys. Durada: 2:50 min.  

 
Plàstics a la deriva  
Reportatge del programa Quèquicom de TV3. Es mostra com un vaixell de pesca surt a la 
mar i torna amb tants plàstics com peixos. Exposa la problemàtica dels plàstics, parlant del 
seu reciclatge i recuperació. Durada: 25:15 min.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A
https://www.youtube.com/watch?v=KH20tkp_EhY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOi8Tq1mKm4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=0e2zK0v2XPA
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
http://www.educatube.es/la-tierra-esta-enferma-concienciacion/
https://www.youtube.com/watch?v=lEku0gekGIE
http://vimeo.com/31457579
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/plastics-a-la-deriva/video/4018450/
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Rethinking progress  
Vídeo explicatiu sobre l'economia circular de la Fundació Ellen MacArthur. La Fundació es 
va crear el 2010 amb l'objectiu d'accelerar la transició cap a l'economia circular i s'ha 
convertit en líder en el pensament global. Durada: 3:48 min.  

 
Basuria  
Curtmetratge basat en el conte original Basuria guanyador del segon concurs de contes 
infantils Los profesores cuentan organitzat per Ecoembes. Conte original escrit per Noelia 
García i il·lustrat pels seus alumnes del col·legi Balmes, de Móstoles, Madrid. Durada: 2:33 
min.  

 
Websèrie Objectiu #Rezero  
Sèrie de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable -
Rezero. Retrata cinc famílies catalanes que han portat a la pràctica el repte de viure 30 dies 
sense produir residus. Durada: 4.36 min.  

 
El Refrigerador Chillie  
Curtmetratge animat que fa una reflexió sobre la reparació, l’obsolescència, la durabilitat, 
l'economia circular... Una nevera vella decideix fugir, convençuda que el seu propietari la 
reemplaçarà. Durada: 3:37 min.  

 
Menys plàstic, més vida!  
Vídeo resum de l’exposició de l’Agència Catalana de l’Aigua amb motiu del Dia Mundial de 
l’Aigua 2019. Durada: 0:44 min.  

 
Stop Aluminio. ¡Go Boc’n’roll! 
Campanya de l’empresa Roll’eat que explica que en 6 anys una escola consumeix de 
mitjana 324.000 m2 de paper d’alumini, que equivalen a 6 milions de kg de CO2. Durada: 
1:11 min. 

 
Greta Thunberg a la Conferència sobre el Canvi Climàtic COP24 a Katowice, Polònia 
Intervenció de Greta Thunberg el desembre del 2018. És una estudiant activista sueca que 
ha iniciat el moviment de joves pel clima i un seguit de vagues estudiantils anomenades 
Fridays for future. Durada: 3:24 min.  
 
Con basura, Los Morancos 
Vídeo paròdia fet amb humor per part del grup Los Morancos. Fan una versió de la cançó 
Con altura de la cantant Rosalía. Parlen de l’ús indiscriminat de plàstics i del mal que estem 
causant al medi ambient. Durada: 2:21 min. 
 
Campanya selectiva 2018 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà  
Vídeos per millorar la utilització dels contenidors de recollida selectiva. Es tracta d’un 
producte audiovisual atractiu que dona missatges clau per conscienciar els diferents 
usuaris.  

 
Campanya Reacciona de l'Agència de Residus de Catalunya  
Què li diries a algú que no recicla? Tòtem instal·lat a la plaça de la Independència de 
Girona. Durada: 0:58 min. 

 
Campanyes de sensibilització en l’àmbit de la gestió i prevenció de residus de l’Agència de 
Residus de Catalunya – Generalitat de Catalunya  
Espots publicitaris de diversos anys, com Envàs, on vas?, Fes-lo nou de nou, Reacciona, 
etc. 

https://www.youtube.com/watch?list=PLXT_ozykGVakPSxaGUCwgDRKm-zy_s-uq&time_continue=12&v=RstFV_n6wRg
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
https://www.youtube.com/watch?v=Nrk7-EfKqfE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=4_v8qm70AwU
https://www.youtube.com/watch?v=R-ufluPWBuM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=EEAo3kfRRAY
https://www.youtube.com/watch?v=OkEEwUT3CVs
https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=kT8D4hWxIO4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUhXVM3k9rGx8eDGXhoXC3KH95IZACUbV
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=DvOAyS0hPSw
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/campanyes/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/campanyes/
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WEBS D’INTERÈS 
 
 

 Webs genèriques 

Agència de Residus de Catalunya 
 
Setmana europea de la prevenció de residus / Let’s Clean Up Europe 
 
Ultra Clean Marathon 
 
Residu, on vas? 
 
Estratègia Catalana Residu Zero 
 
Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable -Rezero 
 
Residu zero a casa. Bea Johnson  
 
Som Gent de Profit. Evitem el malbaratament  
 
Opcions. Impulsem el consum conscient 
 
Ecoembes 
 
Ecovidrio 
 
Festival Sitges ReciclArt 
 
Exposició Plàstic. Genial o pervers, tu com ho veus? Museu de la Vida Rural, L’Espluga de 
Francolí 
 
Observadors del mar, un projecte de ciència ciutadana 
 
Basurama 
 
 
 

 Webs amb recursos educatius 

Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental  
 
Recursos educatius sobre residus. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de 
Catalunya 
 
Recursos d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona 
 
Projecte Apilo 
 
L’ecoauditoria al centre educatiu – Naturalistes de Girona 

 

Programa Embolcalls + Sostenibles / Esmorzars + Saludables. Escoles + Sostenibles, 
Ajuntament de Barcelona 

http://residus.gencat.cat/ca/inici/index.html
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/index.html
http://ultracleanmarathon.cat/ca/
https://www.residuonvas.cat/
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://rezero.cat/
https://zerowastehome.com/
https://somgentdeprofit.cat/
http://opcions.org/
https://www.ecoembes.com/es
https://www.ecovidrio.es/
http://www.sitgesreciclart.com/blog/ca/inici/
https://expoplastic.cat/
https://expoplastic.cat/
http://www.observadoresdelmar.es/index.php?idioma=ca
http://basurama.org/
http://www.ersilia.org/Habitat/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/residus/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/residus/
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/recursos-educacio-ambiental
http://www.apilo.cat/
https://www.naturalistesgirona.org/educacio/menu.html
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/es/page/embolcalls-sostenibles-esmorzars-saludables
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/es/page/embolcalls-sostenibles-esmorzars-saludables
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Guia per a la prevenció de residus. Escoles + Sostenibles, Ajuntament de Barcelona 
 
Recull de recursos sobre materials i residus. Escoles + Sostenibles, Ajuntament de 
Barcelona  
 
Oceans of plastics 
 
Agenda escolar 2019-2020 del medi ambient i el desenvolupament. Diputació de Barcelona 
 
 

 
 
NOTÍCIES D’ACTUALITAT 
 
 

 Notícies locals 

 
La mitjana dels municipis de la Mancomunitat per sobre el 75% de recollida selectiva 
bruta 
Mancomunitat La Plana – 17/07/2019 
 
 
Un Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals  
Mancomunitat La Plana – 25/02/2019 
 
 
Osona, líder en reciclatge 
El 9 nou – 08/08/2018 
 
 
Cada veí de Vic genera 1,27 quilos de deixalles cada dia  
El 9 nou – 25/06/2019 
 
 
Més de 600 quilos de deixalles al Pantà de Sau  
El 9 nou – 12/02/2019 
 
 
Barcelona és la segona costa del Mediterrani més contaminada pel plàstic 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  13/06/2019 
 
 
Troben microplàstics en un cim del Pirineu en valors semblants als de París 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  23/04/2019 
 
 
El projecte “Marviva-Upcycling the Oceans” recull 61 tones d’escombraries marines a 
Catalunya durant el 2018 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  03/05/2019 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/documents-i
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/documents-i/residus
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/documents-i/residus
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/recursos/
http://agendaescolar.diba.cat/
https://www.mancoplana.cat/articles-mostra-6208-cat.htm
https://www.mancoplana.cat/articles-mostra-6208-cat.htm
https://www.mancoplana.cat/articles-mostra-6014-cat.htm
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/osona-lider-en-reciclatge/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/cada-vei-de-vic-genera-127-kg-de-deixalles-cada-dia/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/mes-de-600-quilos-de-deixalles-al-panta-de-sau/
https://www.sostenible.cat/noticia/barcelona-es-la-segona-costa-del-mediterrani-mes-contaminada-pel-plastic
https://www.sostenible.cat/noticia/troben-microplastics-en-un-cim-del-pirineu-en-valors-semblants-als-de-paris
https://www.sostenible.cat/noticia/el-projecte-marviva-upcycling-the-oceans-recull-61-tones-descombraries-marines-a-catalunya
https://www.sostenible.cat/noticia/el-projecte-marviva-upcycling-the-oceans-recull-61-tones-descombraries-marines-a-catalunya
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Calvet: “La recollida selectiva dels residus domèstics es consolida a Catalunya i 
arriba a un 42%” 
Agència de Residus de Catalunya – 08/07/2019 
 
 
Un terç de municipis reciclen el que toca 
El Punt Avui – 15/08/2019  
 
 
 

 Notícies globals 

 
Planeta o plástico  
National Geographic.  
 
 
Un món de plàstic 
Ara.cat – 04/08/2018 
 
 
El nostre planeta s’està ofegant en plàstics 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  12/05/2019 
 
 
Manual per intentar salvar els oceans 
Ara.cat – 16/08/2019 
 
 
Prou colonitzar amb brossa 
El Punt Avui – 11/08/2019  
 
 
“Hay tantos residuos de plástico en el mundo que podrían cubrir un país como 
Argentina": la advertencia de un grupo científicos sobre la contaminación que acecha 
nuestro planeta 
BBC News Mundo – 20/07/2017 
 
 
La brossa pot ser fins gairebé el 40% de la captura pesquera en àrees pròximes a 
ciutats 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  30/08/2019 
 
 
Polietilè, polipropilè i poliestirè, els microplàstics més abundants a les aigües 
costaneres de la Mediterrània 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  28/02/2019 
 
 
Molts microplàstics que s’acumulen al fons del mar provenen de la nostra rentadora 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  26/04/2019 
 

http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/dades-rs-2018
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/dades-rs-2018
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1650674.html
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/planeta-o-plastico
https://www.ara.cat/internacional/mon-plastic_0_2063793810.html
https://www.sostenible.cat/reportatge/el-nostre-planeta-sesta-ofegant-en-plastics
https://m.ara.cat/estils/Manual-intentar-salvar-oceans_0_2289971056.amp.html?__twitter_impression=true
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1641183-prou-colonitzar-amb-brossa.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40664725
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40664725
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40664725
https://www.sostenible.cat/node/121952
https://www.sostenible.cat/node/121952
https://www.sostenible.cat/noticia/polietile-polipropile-i-poliestire-els-microplastics-mes-abundants-a-les-aigues-costaneres
https://www.sostenible.cat/noticia/polietile-polipropile-i-poliestire-els-microplastics-mes-abundants-a-les-aigues-costaneres
https://www.sostenible.cat/noticia/molts-microplastics-que-sacumulen-al-fons-del-mar-provenen-de-la-nostra-rentadora
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Los microplásticos tóxicos contaminan el mar y se cuelan en los alimentos  
Cuerpo Mente - 27/07/2019 
 
 
La moda incorpora plástico PET reciclado para confeccionar ropa  
La Vanguardia - 24/02/2015  
 
 
Les alternatives a l’ús del plàstic. La indústria intenta adaptar-se a la prohibició 
d’utilitzar plàstics d’un sol ús de cara al 2021 a tota la UE 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  25/06/2019 
 
 
Científics creen un enzim mutant que es menja el plàstic 
Ara.cat – 17/04/2018 
 
 
Les alternatives als plàstics d’un sol ús, una oportunitat de negoci 
3/24. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals – 29/05/2019 
 
 
Transitar al més enllà de l’era del polímer 
El Punt Avui – 11/08/2019  
 
 
El decenni perdut dels residus  
La Directa – 05/02/2019 
 
 
El negoci del plàstic, un camí sense retorn 
La Directa – 11/06/2019 
 
 
Ja hem consumit tots els recursos que la Terra pot regenerar en un any 
Sostenible. Diputació de Barcelona -  30/07/2019 
 
 
 
 

https://www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/microplasticos-contaminan-mar-llegan-nuestros-alimentos_1604
https://www.lavanguardia.com/natural/20150224/54427561102/plastico-pet-reciclado-confeccionar-ropa.html
https://www.sostenible.cat/reportatge/les-alternatives-a-lus-del-plastic
https://www.sostenible.cat/reportatge/les-alternatives-a-lus-del-plastic
https://www.ara.cat/societat/Cientifics-creen-enzim-mutant-plastic_0_1998400340.html
https://www.ccma.cat/324/les-alternatives-als-plastics-dun-sol-us-una-oportunitat-de-negoci/noticia-amp/2925089/?__twitter_impression=true
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1641168-transitar-al-mes-enlla-de-l-era-del-polimer.html
https://directa.cat/el-decenni-perdut-dels-residus/
https://directa.cat/el-negoci-del-plastic-un-cami-sense-retorn/
https://www.sostenible.cat/node/121991

