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DATES IMPORTANTS 

27 de març – L’hora del planeta  
Campanya de WWF que va començar el 2007 a Sidney, Austràlia, amb el gest simbòlic d'apagar 
la llum durant una hora com a mostra de la lluita contra el canvi climàtic. Deu anys després, 
s'ha convertit en la iniciativa mundial en defensa del medi ambient i una crida a mobilitzar-se i 
a actuar. 
 

 
22 d’abril – Dia de la Terra 
Es celebra per recordar a cadascun de nosaltres que la Terra i els seus ecosistemes ens 
proporcionen vida i sosteniment. Aquest Dia també reconeix una responsabilitat col·lectiva, 
com es demana a la Declaració de Rio de 1992, de promoure l'harmonia amb la natura i la Terra 
per aconseguir un equilibri just entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les 
generacions presents i futures de la humanitat. 

 

 
28 d’abril – Dia Internacional sense soroll 
Amb aquest dia, que se celebra l’últim dimecres d’abril de cada any, es pretén conscienciar 
sobre la necessitat de promoure la preservació de l’ambient acústic a nivell internacional, la 
bona salut auditiva i sobre les molèsties i efectes perjudicials que el soroll genera i té per a la 
salut.  

 
 
 
 

https://www.horadelplaneta.es/ayuntamientos/
https://www.earthday.org/
https://chchearing.org/noise/day/
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NOTÍCIES 

 DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA 

A punt per al Let’s Clean Up Europe! Publicada al bloc el 22/03/2021. 

I nosaltres, què podem fer per cuidar el nostre entorn? Publicada al web el 22/03/2021. 

Obrir només en cas d’emergència. Es posa en funcionament la nova àrea d’emergència de 
residus de Taradell. Publicada al web el 04/03/2021. 

Un nou recurs educatiu en format escape room. Publicada al web el 12/03/2021. 

Nova àrea d’emergència de residus de Viladrau. Publicada al web el 17/03/2021. 

 

 ALTRES NOTÍCIES PER REFLEXIONAR 

L’escola Joan Maragall de Sant Cugat del Vallès, la primera en declarar l’emergència 
climàtica. És la primera escola de Sant Cugat del  Vallès en assumir aquest compromís 
amb el planeta i els infants. Amb l'objectiu d’animar la resta d’escoles de Sant Cugat i 
d’arreu fan públic el vídeo “L’escola és el futur”, en què infants, mestres, famílies i equip 
directiu expliquen la Declaració d’Emergència Climàtica i algunes de les accions que 
estan portant a terme en sostenibilitat. Notícia del 15/02/2021.  

Conclusions de l'estudi de diagnosi inicial sobre la professionalització del sector de 
l'educació ambiental. L'estudi ha estat promogut pel Servei d'Educació Ambiental del 
Departament del Territori i Sostenibilitat i validat per una extensa Comissió de 
Seguiment. Ha tingut per objectiu obtenir informació sobre quin és l'estat actual de les 
persones treballadores en el sector de l'educació ambiental, identificant perfils, 
funcions i competències que ha de tenir aquest perfil professional, per tal de regular el 
sector i adaptar l'oferta formativa a aquestes necessitats. 

El fons marí s’està convertint en un enorme abocador, alerten científics de la UB. Un 
estudi de científics de la Universitat de Barcelona alerta que hi ha més brossa marina 
encara que la que està documentada, perquè, asseguren, molts cops està en llocs tan 
profunds que és molt difícil detectar-la. Creuen que en alguns casos es tracta d'enormes 
abocadors submarins incontrolats. Notícia publicada al web de la CCMA el 24/02/2021. 

 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/03/22/a-punt-per-al-lets-clean-up-europe/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/03/22/i-nosaltres-que-podem-fer-per-cuidar-el-nostre-entorn/
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/obrir-nomes-en-cas-demergencia.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/obrir-nomes-en-cas-demergencia.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/un-nou-recurs-educatiu-en-format-escape-room-.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/nova-area-demergencia-de-residus-de-viladrau.html
https://www.youtube.com/watch?v=eSyUB4sQKJY
https://www.youtube.com/watch?v=eSyUB4sQKJY
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20210301-conclusions-diagnosi-professionalitzacio-educacio-ambiental
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20210301-conclusions-diagnosi-professionalitzacio-educacio-ambiental
https://www.ccma.cat/324/el-fons-mari-sesta-convertint-en-un-enorme-abocador-alerten-cientifics-de-la-ub/noticia/3079561/
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RECURSOS EDUCATIUS 

Joc de cartes i App Micro-Combat. Joc educatiu per a majors de 10 anys, que té per objectiu 

conscienciar la població jove de la necessitat d’usar bé els antibiòtics. Dissenyat per l’equip de la 

Iniciativa de Resistències Antimicrobianes d’ISGlobal. 

 

Els ODS mitjançant l’Aprenentatge Basat en Projectes. L’Institut Rafael Casanova de Sant Boi de 

Llobregat ha anat integrant el treball per projectes amb la voluntat que l’alumnat desenvolupi 

aprenentatges a l’entorn dels ODS. En aquest vídeo ho expliquen. 

 

Jo reutilitzo, i tu? Calculadora per estimar les emissions de CO2 que pots evitar amb la suma de 

cada objecte que reutilitzis. AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y 

Solidaria) impulsa aquesta acció per promoure la reutilització i calcular els impactes estalviats. 

 

Guia Treu-ne l’aigua clara. La Fàbrica del Sol de l'Ajuntament de Barcelona estrena un nou recurs 

educatiu i aquest cop el tema principal és l’aigua, un bé escàs de vital importància que cal conservar 

i no embrutar. És una guia pensada per descobrir i conèixer què passa amb l’aigua que fem servir 

cada dia, tant la que es veu com la que no es veu, i puguem començar a estalviar-ne. 

 

UN CONSELL 

 

 

BLOC escolesmancoplana https://escolesmancoplana.wordpress.com/  

https://microcombat.eu/#/
https://projectes.xtec.cat/claustreobert/general/ods-abp/
http://reutilizayevitaco2.aeress.org/cat/
https://www.aeress.org/content/download/5708/43325/file/Dossier%20informativo%20Contra%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20yo%20reutizo%20(Catal%C3%A1n).pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/sites/default/files/Motxilla_Aigua/Guia_Treu_ne_AiguaClara.pdf
https://escolesmancoplana.wordpress.com/

