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DATES IMPORTANTS
Del 7 al 9 de maig – Let’s Clean Up Europe
Acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma
incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests
residus abocats il·legalment als boscos, marges de rius, etc. Hi participen diversos centres educatius
i Ajuntaments dels municipis mancomunats. Les escoles netegem el nostre entorn!
Del 2 al 8 de maig – Setmana Internacional del Compost
Iniciativa que se celebra a diferents països per promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com
s’ha d’utilitzar i quins són els seus beneficis. A la Mancomunitat organitzem un taller gratuït de
compostatge casolà el dijous 6 de maig a les 19 h a l’Espai Muriel Casals de Tona.
També podeu consultar el dossier didàctic Com pots fer compost, amb un recull d’activitats per
primària.

Del 24 de maig al 5 de juny – Setmana de la Natura
Entre el Dia Europeu dels Parcs i el Dia Mundial del Medi Ambient té lloc la 6a edició amb el
lema La natura ens dóna VIDA! La crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint en aquests temps de
pandèmia posa de manifest l’enorme relació que hi ha entre la salut de les persones i la del nostre entorn. I ens
atorga a nosaltres un paper clau com a agents d’actuació i de canvi. La natura som tots i totes nosaltres i com en
fem cura és responsabilitat nostra. Us animem a organitzar o bé participar en una activitat per la natura.

2

NOTÍCIES


DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA
Compost per tancar el cicle de la matèria orgànica. Publicada al web el 06/04/2021.
Xarxa d’intercanvi de llibres. Publicada al web el 20/04/2021.
Exposició de Sant Jordi: Per un món millor. Publicada al bloc el 28/04/2021.
Visita de l’Institut de Taradell. Publicada al bloc el 28/04/2021.
El projecte d’intercanvi amb escoles de Bolívia ha estat seleccionat i apareix al mapa
d’experiències que transformen el món “Educa Justícia Global”. Publicada al bloc el 28/04/2021.



ALTRES NOTÍCIES PER REFLEXIONAR
Por qué la educación ambiental debería ser parte del currículum escolar. Article de
l’ambientòloga María Sánchez publicat el 05/08/2020.
Els nanoplàstics alteren el microbioma intestinal i poden afectar la salut dels organismes
aquàtics i la humana. Notícia publicada a la revista Sostenible de la Diputació de Barcelona el
12/01/2021. Font: CREAF.
Els herbassars de posidònia poden capturar i extreure plàstics del mar. Notícia publicada a la
revista Sostenible de la Diputació de Barcelona l’01/02/2021. Font: El Món Planeta.
Quan el cultiu d’alvocats amenaça l’ecosistema natural de 2000 elefants a Kènia. Es tem
que les 70 hectàrees de conreu d'alvocat al parc d'Amboseli bloquegin els passos dels elefants
al seu ecosistema natural. Notícia publicada al web de la CCMA el 06/04/2021.

RECURSOS EDUCATIUS
Exposició virtual El Delta de l’Ebre i el canvi climàtic. Territori i Sostenibilitat presenta a
Europa una exposició virtual sobre els efectes del canvi climàtic al delta de l'Ebre. Aquesta
exposició virtual té el doble objectiu de donar a conèixer el delta de l’Ebre -tenint en
compte que aquesta és la zona humida més important d’Europa occidental després de la
Camarga- i mostrar la seva vulnerabilitat davant del canvi climàtic, arran de la deficient
gestió de la conca del riu per la manca de cabals ambientals i la nul·la aportació de sediments. L’exposició
s’estructura en cinc blocs: què és el Delta de l’Ebre, el canvi climàtic al Delta de l’Ebre, les projeccions
climàtiques, la manca de cabals i sediments, els reptes i les solucions. La mostra disposa de diversos elements
visuals (fotos, vídeos, gràfiques) i es pot veure en català, castellà i anglès.
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Guia Ciència ciutadana, natura urbana i educació ambiental. Fundesplai, conjuntament
amb el CREAF, i amb la col·laboració de la Fundació ECODES, ha elaborat aquesta guia per a
promoure la Ciència Ciutadana com a espai i eina participativa, educativa i amb capacitat de
transformació. La guia s’ha elaborat a partir de l’aportació de persones expertes, i recull 15
projectes de Ciència Ciutadana locals i internacionals que se centren en l’àmbit de la
biodiversitat propera a les ciutats i pobles.

Contes per reforçar l'educació ambiental i promoure l'amor per la natura entre els infants.
Recull de contes que ajuden a posar en contacte amb la natura tots els infants i famílies.
Perquè amb la lectura de contes i àlbums il·lustrats podem transportar-nos al mig d’un bosc,
un prat o al fons del mar i impregnar-nos de l’essència de la natura i la vida.
Contes per educar en el respecte pel medi ambient
30 contes per estimar la natura
Recursos digitals d’educació ambiental. Portal de recursos d'educació ambiental en línia
per aprendre, reflexionar i actuar per fer front a problemàtiques ambientals actuals. Com
per exemple jocs en línia sobre la biodiversitat urbana. Creat per la Fàbrica del Sol,
equipament d'educació ambiental promogut per l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
de l'Ajuntament de Barcelona.

Bad future, better future. Guia infantil sobre el canvi climàtic i què hi podem fer nosaltres,
publicada per New York Times. Una història meravellosament il·lustrada (en anglès).

Llibre Receptes per no llençar res. La Xarxa d’Escoles de Badalona per a la Sostenibilitat ha
presentat per Sant Jordi aquest llibre, elaborat a partir del treball dels mestres i dels alumnes de la
xarxa en relació amb el malbaratament alimentari i els impactes ambientals que això comporta.
L’objectiu del llibre és sensibilitzar sobre aquest problema i oferir una eina útil que serveixi d'ajuda i
inspiració a l’hora d’aprofitar millor el menjar.

SOStenibilidad. Proposta didàctica per educació primària i secundària. Autor: Serafín
Huertas (en castellà). El Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la
Subdirecció de Cooperación Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE) ofereix la sèrie
editorial de materials didàctics relacionats amb la Covid-19 A propóstito del coronavirus, amb
l’objectiu que siguin utilitzats per mestres de primària i professorat de secundària a les aules.
Un d’aquests materials és SOStenibilidad, que aborda, com a contingut transversal, la
sostenibilitat i la transició ecològica en el marc dels ODS.

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

