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UNA DATA IMPORTANT 

Dia Mundial de l’Educació Ambiental, 26 de gener del 2021  

La celebració té el seu origen el 1975 al Seminari Internacional d'Educació Ambiental de Belgrad, 
en què van participar experts de més de 70 països. Com a resultat es va publicar la Carta de 
Belgrad, en la qual es plasmen les reivindicacions fonamentals i els principals objectius de 
l'educació ambiental. 

El 1992, a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i Desenvolupament a Rio de Janeiro, es va 
introduir el concepte de desenvolupament sostenible que va fer evolucionar el concepte d’educació ambiental 
pel d’educació per a la sostenibilitat entès com una forma d’educació per a la ciutadania, compromesa i activa. 

La nova Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible aprovada per Nacions Unides situa en el seu nucli els 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS són universals, transformadors i inclusius i 
persegueixen l’objectiu de garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món, per a 
tothom, ara i en el futur.  

La diada serveix per explicar quines accions desenvolupem en el nostre dia a dia. Si piuleu a les xarxes socials, 
podeu utilitzar les etiquetes: #EA26 #EducacioAmbiental i #DiaMundialEducacioAmbiental 

Us recomanem un interessant vídeo de Lucie Sauvé, professora del Departament d’Educació i Pedagogia de la 
Universitat del Quebec a Montreal (UQAM) i directora de la càtedra d’Investigació de Canadà en Educació 
Ambiental.  

https://www.youtube.com/watch?v=MwcU6ldTBVs


 2 

 

 

 

UN ARTICLE PER REFLEXIONAR 

Més enllà de les “consciències” individuals en educació ambiental. Article de la periodista Joana Diaz publicat a 
la revista digital Sostenible de la Diputació de Barcelona el 13/11/2020. 

 

NOTÍCIES D’ACTUALITAT  

Una Setmana de Medi Ambient a Folgueroles adaptada a la situació sanitària. La 15a edició 
de la Setmana de Medi Ambient a Folgueroles s’ha celebrat del 23 al 27 de novembre en el 
marc de la Setmana europea de la prevenció de residus. Enguany la programació ha estat més 
reduïda i adaptada a la situació sanitària. Notícia publicada per la Mancomunitat La Plana el 
30/11/2020. 

Es presenta l’informe “Estat de la Natura a Catalunya 2020”. Aquest informe és 
un encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat al Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i al Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF). Es tracta d'una obra inèdita que ha comptat amb la 
contribució de més de 40 entitats de recerca en l'estudi de la natura, així com en 
dades i evidències científiques a tot el territori recollides per universitats, 
administracions, associacions privades i ONGs i centenars de persones voluntàries 
agrupades en projectes de ciència ciutadana. Es tracta d'una oportunitat única per 
conèixer l'estat de la biodiversitat a Catalunya i, per tant, és un document clau per 
orientar les polítiques i accions de conservació que ens han de permetre aturar la 
pèrdua de biodiversitat a casa nostra. Publicació el 09/12/2020. 

La Covid agreuja la desforestació i això augmenta el risc de noves pandèmies. Un estudi internacional mostra 
que les mesures contra la Covid han relaxat la protecció dels boscos tropicals i alerten que això afavoreix el pas 
de malalties dels animals a les persones. Notícia publicada al web de la CCMA el 22/10/2020. 

 

UN NOU RECURS EDUCATIU 

Escape room Col·lapse total. La Mancomunitat La Plana ha creat un nou recurs educatiu 
en format escape room destinat a cicle superior de primària i secundària i a tota la 
ciutadania. Ja s’ha fet la prova pilot i ben aviat el tindreu a la vostra disposició.  
La planta de triatge de la Mancomunitat no pot continuar separant els materials reciclables. 
Està a punt de patir un col·lapse a causa del gran augment de deixalles que hi arriben cada 
dia. Necessitem la vostra ajuda! Accepteu el repte i demostreu que sabeu reciclar i reutilitzar i 
atureu el gran col·lapse.  

https://www.sostenible.cat/node/124208
http://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/una-setmana-de-medi-ambient-a-folgueroles-adaptada-a-la-situacio-sanitaria.html
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/observatori-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/informe-estat-natura-cat2020/
https://www.ccma.cat/324/la-covid-agreuja-la-desforestacio-i-aixo-augmenta-el-risc-de-noves-pandemies/noticia/3054634/
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VÍDEOS 

Websèrie "Fes-ho tu mateix". Nou capítols per aprendre a reduir els 
residus a casa: mascaretes reutilitzables, remeis naturals per a la 
relaxació, receptes de cuina d’aprofitament, reparació de bicicletes i 
petits electrodomèstics, reducció de residus, plàstics reciclats, embolicar 
amb roba i bosses de roba per comprar a granel. Es tracta d’una iniciativa 
estrenada en motiu de la Setmana europea de la prevenció de residus 
2020, com a acció conjunta entre l'Agència de Residus de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a partir de la 
idea i coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  

SuperCol. El Capità Enciam ja té relleu. TV3 estrena una nova sèrie per 
promoure la lluita pel medi ambient. Són 13 capítols d'una durada breu en clau 
d'humor divulgatiu i ironia protagonitzada per la Colette i la seva  família. Sota 
el lema "Siguem conscients, siguem conseqüents", a "La SuperCol" 
s'actualitzaran les recomanacions ambientals tradicionals i es donaran  dades i 
curiositats, tant a la televisió com a les xarxes. 

 

ESPECIAL “UN NADAL AMB MENYS RESIDUS” 

Aquest Nadal us proposem ser més sostenibles i consumir d’una manera responsable i 
respectuosa amb l’entorn.  

Evitar residus durant les festes és possible!  

Algunes idees: 

- Els àpats, amb productes de temporada i de proximitat, i racions ajustades! 

- La decoració nadalenca, els calendaris d’advent i el pessebre, amb materials naturals o reutilitzats. 

- Els regals, embolicats amb paper reutilitzat o amb roba. 

- Els regals, amb consciència ambiental. Regala experiències, productes locals o artesans, coses de segona 
mà o d’intercanvi, materials i utensilis que fomentin la reducció de residus (bosses de roba per comprar a 
granel, embolcalls reutilitzables, sabó de pastilla, carmanyoles, cabassos...)...  
 

- Proposta de lectures amb una mirada ambiental. Contes per als més petits i lectures per a tota la família: 
7 llibres per descobrir el món dels residus.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hat5vyC7Bsk&list=PLm0fbiX1LTHXrtVJNm2oZFA1Mh03MUxbJ
https://www.ccma.cat/tv3/supercol/
https://www.sostenible.cat/node/124280
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Raül Hurtado, José Ibáñez, Claudia Mosquera (2019). Aturem la invasió. Picassent 
(País Valencià). Editorial Andana.  
 
Atenció, emergència. Estem patint una invasió silenciosa. Fins a 12 milions de tones de 
plàstics van a parar als nostres oceans cada any i ofeguen els ecosistemes, provoquen danys 
a la fauna i entren en la cadena alimentària. Un llibre informatiu per a què els més joves 
siguin conscients de les conseqüències de l’ús abusiu dels plàstics.  
 
 

 

Kirsti Blom, Geir Wing Gabrielsen. Traducció: Meritxell Salvany (2018). Un mar de 
plàstics. Barcelona. Editorial Takatuka.  

Un mar de plàstics explica com l’oceà s’està convertint en un abocador que afecta greument 
la salut de la fauna i la flora marines. La història d’un fulmar boreal, una au marina que 
habita les costes de l’Atlàntic Nord, es converteix en el fil conductor que serveix per exposar 
les conseqüències de l’ús massiu i irresponsable del plàstic i la necessitat de limitar-ne 
dràsticament el consum.  

 

Martin Dorey, Tim Wesson. Traductor: Lluís Delgado Picó (2020). Superherois contra el plàstic. 
Barcelona. Editorial Estrella Polar, Grup 62. 

Tens 2 minuts per canviar el món? Aquesta guia pràctica et proposa 50 missions per lluitar contra el 
plàstic i salvar els oceans. Una manera fàcil i pràctica per reduir l’ús de plàstic a casa, a l’escola i en el 
teu entorn meś proper. Un llibre pràctic amb missions diàries, a partir de 7 anys.  

 

 

Fabien Öckto Lambert. Traductor: Pau Martí Sanjuan (2018). Hola! Planeta. Barcelona. 
Anima llibres. 

Descobreix els secrets d’aquesta vella dama, les seves forces i les seves debilitats, en aquest 
llibre il·lustrat. Pàgina rere pàgina, fes girar la roda, aixeca les solapes i desplega un pòster 
doble per descobrir un munt d’informacions interessants i divertides. I no dubtis a compartir la 
lectura amb la teva àvia. Al cap i a la fi, ella també és una vella dama! 
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Jean-Michel Billioud (2018). La terra, el planeta i la gent. Barcelona. Editorial Cruïlla.  

Per què la Terra, és -pel que sabem- l'únic planeta on hi ha vida? Quins canvis ha causat 
l'activitat humana al llarg dels segles? Un llibre amb desplegables per conèixer a fons el nostre 
planeta. 

 

Patrick George. Traductora: Teresa Farran i Vert (2019). Rescat planeta. Barcelona. 
Editorial Juventud.  

Residus plàstics? Contaminació? Estalvi d’energia? Com explicar-ho als nens i nenes? Aquest 
és un llibre de petits gestos, divertits i pràctics, que ajudaran a fer que el nostre món sigui un 
lloc més verd. Gira les pàgines transparents per a veure els beneficis de cada gest. 

 

 

Valentina Camerini. Traductor: Editorial Planeta (2019). La història de la Greta. 
Barcelona. Editorial Estrella Polar, Grup 62. 

Va ser un matí d’agost a Estocolm que la Greta Thunberg va decidir que no podia seguir ignorant 
més la situació del planeta: el canvi climàtic era molt preocupant i tothom actuava com si no fos 
el seu problema! Des d’aleshores res va tornar a ser igual. La Greta va començar a fer vaga tots 
els divendres per cridar l’atenció de les autoritats sobre el canvi climàtic. A dia d’avui ha inspirat 
tot un moviment que ha sortit al carrer per demanar mesures ambientals urgents. I tu, t’hi 
uneixes? A partir de 9 anys.  

 
 
 

BLOC escolesmancoplana 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/ 

 

BONES FESTES! 
 


