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Aquest setembre hem començat un nou curs escolar amb molta il·lusió. És un curs que planteja
incerteses i nous reptes, que de ben segur sabrem convertir en una oportunitat d’aprenentatge i millora.
Des del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana seguim treballant al costat dels
centres educatius, i us oferim assessorament, recursos i visites per seguir avançant conjuntament cap a
un present i un futur més sostenibles.
Reprenem la publicació d’aquest butlletí, que va néixer la primavera passada fruit de la situació de
confinament, i que recull un seguit de recursos i propostes d’educació ambiental per reflexionar,
treballar a l’aula i difondre a la comunitat educativa.
Esperem que sigui del vostre interès i us desitgem molta salut!

UNA DATA IMPORTANT
Setmana Bio per l’alimentació ecològica, del 17 al 25 d’octubre del 2020.
Té per objectiu promocionar i donar a conèixer la producció i l’alimentació
ecològiques entre la població. El programa d’activitats és molt variat i la seva
proposta i organització va a càrrec de qualsevol persona o entitat interessada
en aquest objectiu. Enguany la gran majoria d’activitats són virtuals.
Vols comprar aliments ecològics a Osona? En aquest enllaç hi trobareu un
llistat de productors, elaboradors i establiments que venen Bio a la comarca.
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Congrés Nacional d’Educació Ambiental 20-21. El Congrés 2020-21 aspira a generar
proactivitat davant dels reptes que ens planteja un món canviant i complex i a
concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa.
Aquesta segona edició vol transitar De l’acció individual a la transformació
col·lectiva. L’excepcionalitat de la pandèmia ha reconfigurat un format de trobades
mensuals en línia, que s’inicia el novembre de 2020 i s’estén al llarg de 2021: un cicle
enriquidor per incorporar idees i estratègies innovadores als centres educatius, les
universitats, les entitats i les administracions que promovem l’educació ambiental.

ARTICLES PER PENSAR
Les escoles necessiten una “nova normalitat” més verda. Al llarg
de la història, les pandèmies són un dels pocs exemples on la
societat s’ha decidit per educar a l’aire lliure i la intenció en aquests
casos sempre ha estat la de disminuir el contagi. Article de Corina
Basnou publicat al bloc del CREAF el 06/10/2020.
L’emergència de la transformació educativa. No podem deixar
escapar l’oportunitat d’aquesta crisi per repensar l’educació d’acord
amb les necessitats del segle XXI. Article dels directors dels anuaris
de l’educació a Catalunya, Fundació Jaume Bofill, publicat al diari
Ara el 13/09/2020.

NOTÍCIES D’ACTUALITAT
A Folgueroles arriben els cubells amb xip. Per assolir encara millors resultats i
beneficiar el nostre entorn, la Mancomunitat La Plana implanta el servei de
recollida selectiva porta a porta amb cubells amb xip aquesta tardor a
Folgueroles. Notícia publicada per la Mancomunitat La Plana el 24/09/2020.
Els desastres climàtics han augmentat un 80% en aquest segle. L'ONU
presenta un informe en què mostra els efectes negatius del canvi climàtic i el
seu increment. Notícia publicada al web de la CCMA el 13/10/2020.
La recollida selectiva arriba al 45% del total, la xifra més alta de la història.
El Berguedà pren el lideratge a Osona en el rànquing de les comarques que més
recullen selectivament, gràcies a la implantació del sistema porta a porta en els
municipis més grans. Notícia publicada per l’Agència de Residus de Catalunya
el 23/07/2020.
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UN RECURS EDUCATIU
Guia de recursos educatius sobre canvi climàtic. La Red de Centros de
Información y Documentación Ambiental (RECIDA) han elaborat una guia
dirigida especialment al professorat, alumnat i famílies amb la finalitat que
tinguin a mà recursos variats per conèixer, jugar o fer activitats sobre la
temàtica del canvi climàtic. Material en castellà publicat el juliol del 2020.

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA
Arriba el fred i als ocells els costa trobar menjar. Si us agrada la natura i observar les aus de
ben a prop, podeu fer menjadores reutilitzant materials que tingueu per casa o a l’escola i
situar-les al pati, jardí o balcó. Serà una manera d’ajudar els ocells a alimentar-se durant
els mesos més freds i de poder-los identificar de ben a la vora. En aquest enllaç hi trobareu
molta informació sobre com construir menjadores, i en aquest web us podreu descarregar
un pòster amb algunes de les aus més comunes que habiten a les ciutats.

UN VÍDEO
Documental Molta merda. Documental produït pel Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme (CTRSUM), presentat per Quim Masferrer i que pertany a la
campanya de conscienciació “Recicla i guanyaràs”, que el Consorci va dur a terme durant tot
el període 2018-2019 i que va aconseguir el segon premi de Comunicació de la ISWA,
l’Associació Internacional de Residus Sòlids 2019, els guardons més prestigiosos del sector a
nivell mundial. Al llarg de prop d’una hora, el popular presentador s’encarrega d’explicar la
realitat del reciclatge a la comarca del Maresme i, per extensió, d’arreu de Catalunya.

