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DATES IMPORTANTS 

5 de juny – Dia Mundial del Medi Ambient  
És el principal vehicle de les Nacions Unides per fomentar la sensibilització i l'acció a 
nivell mundial per a la protecció del nostre medi ambient. Celebrat per primera vegada 

el 1974, ha estat una campanya insígnia per a la sensibilització sobre les noves qüestions ambientals de la 
contaminació de la mar i l'escalfament global, el consum sostenible i els delictes contra la natura. En aquesta 
edició el lema és Recupera, reimagina, restaura. #DiaMediAmbient #generaciórestauració #diaMA 
 
A la Mancomunitat La Plana ho celebrem amb accions a diversos municipis (consulteu les xarxes socials). 
 

 Aiguafreda. Acció Let’s Clean Up Europe per recollir residus de l’entorn natural. 

 Hostalets de Balenyà. Inauguració d’un punt d’intercanvi de llibres, tallers de reutilització amb l’Institut 
Escola Carles Capdevila, biblioteca i Flik-Flak al carrer, jocs sobre reciclatge i prevenció de residus per a 
tota la ciutadania i compost gratuït.  

 Tona. Acció Let’s Clean Up Europe per recollir residus de l’entorn natural, inauguració de diversos punts 
d’intercanvi de llibres, i xerrada Estil de vida residu zero a càrrec d’Esther Peñarrubia. 

 Campanya Porta allò que et sobra per promoure l’ús de les deixalleries.  
 
 

3 de juny – Dia Mundial de la Bicicleta 
 
8 de juny – Dia Mundial dels Oceans 
 
3 de juliol – Dia Internacional lliure de bosses de plàstic 
 

 

https://www.sostenible.cat/node/117589
https://www.sostenible.cat/node/117436
https://www.sostenible.cat/node/117590
https://www.sostenible.cat/node/123750


 2 

 

 

FORMACIÓ 

Vine a conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la Mancomunitat La 
Plana i el nou escape room educatiu. 
 
Sessió de formació gratuïta i oberta al professorat dels centres educatius dels 
municipis mancomunats. Aforament màxim de 15 persones. 
 
Cal fer reserva prèvia a mediambient.escoles@mancoplana.cat  

 

9:00 – 10:30 h Visita guiada a les instal·lacions de tractament de residus 
Planta de triatge, planta de compostatge i deixalleria 

10:30 -11:00 h Pausa / esmorzar 

11:00 – 12:00 h 
Juguem al nou Escape room Col·lapse total 
La planta de triatge no pot continuar separant els materials reciclables. Està a punt de patir un col·lapse. 
Demostreu que sabeu reciclar i reutilitzar, i atureu el col·lapse. Accepteu el repte? 

12:00 – 13:00 h 
Presentació d’altres materials i recursos educatius 
Joc d’imants Classifiquem els residus, conte Quina llauna, Recimaleta, Recicub, exposició Re-cicles, joc El 
Mercat, exposició de la matèria orgànica... 

 

NOTÍCIES 

 DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA 

Més de 1.000 kg de residus recollits pel Let’s Clean Up Europe. Publicada al web el 
13/05/2021. 

1.200 alumnes participen al Let’s Clean Up Europe i recullen més de 300 kg de residus. 
Publicada al bloc el 19/05/2021. 

 

 

 ALTRES NOTÍCIES PER REFLEXIONAR 

Recomanem tallar les gomes de la mascareta per evitar que els animals hi quedin atrapats. 
Notícia publicada al web de la CCMA el 14/05/2021. 

El bicibús millora l’autonomia personal i el sentit de responsabilitat dels infants. Entrevista a 
Helena Vilardell, mestra, vicepresidenta d’Osona amb bici, i impulsora de Canvis en Cadena. 
Publicada a la revista Sostenible de la Diputació de Barcelona el 08/05/2021. 

 

JORNADA PER A 
PROFESSORAT 

RECURSOS EDUCATIUS 
SOBRE GESTIÓ I 

PREVENCIÓ DE RESIDUS 
1 de juliol de 9 a 13 h 

 
 

mailto:mediambient.escoles@mancoplana.cat
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/mes-de-1000-kg-de-residus-recollits-pel-lets-clean-up-europe.html
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/05/19/mes-de-1-000-alumnes-participen-al-lets-clean-up-europe-i-recullen-mes-de-300-kg-de-residus/
https://www.ccma.cat/324/recomanen-tallar-les-gomes-de-la-mascareta-per-evitar-que-els-animals-hi-quedin-atrapats/noticia/3097362/
https://www.sostenible.cat/node/125040


 3 

 

 

PREMIS 

Premi Escola, Agricultura i Alimentació ecològica. 
L’objectiu del premi, que enguany arriba a la novena edició, és reconèixer i incentivar la 
realització de projectes destinats a promoure el coneixement de l’agricultura, la ramaderia i 
l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant 
entre l’alumnat del centre com també a la comunitat educativa i el seu entorn, en concordança 

amb els ODS. De l'1 de juny al 15 de juliol es poden presentar iniciatives i projectes relacionats amb la producció i 
l'alimentació ecològiques impulsats per qualsevol centre educatiu, empresa o entitat d'educació ambiental. 
Premi creat per la Generalitat de Catalunya i l’Associació Vida Sana. 
 

Premi Participa a l’escola 2020-2021. 
El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya obre la convocatòria d’aquest premi per a projectes participatius duts a terme en el 
curs 2020-2021. Termini de candidatures: 30 de juliol. 
 

 

RECURSOS EDUCATIUS 

Càpsules formatives per la justícia global. Recursos formatius per entendre el món 
en relació a les desigualtats globals, els conflictes, les discriminacions i vulneracions 
de drets, i les respostes de la societat civil des de la no violència. Càpsules 
desenvolupades per l’SCI en col·laboració amb l’Escola de Cultura de Pau, 
l’Etnogràfica i l’Observatori del deute en la Globalització (ODG).  

 

Guia didàctica La crisi ecosocial en clau educativa. La guia és una anàlisi crítica de les causes i 
manifestacions de la crisi de sostenibilitat actual, que remeten a patrons i pràctiques de 
l’activitat humana i, molt especialment, de la cultura occidental. Fa un recorregut pels 
principals problemes en aquest àmbit, i finalitza amb propostes per sortir d’aquesta situació, 
que passen per la transformació del model. La guia té el doble propòsit de servir de text de 
consulta per al professorat i d’aportar eines pràctiques. A cada capítol s’inclouen diverses 
activitats educatives que es poden fer a l’aula. Elaborada per la Fundació FUHEM (en castellà).  

 

Recursos virtuals per promoure de prevenció de residus tot l’any. Portal 
interactiu creat per la Diputació de Barcelona durant la Setmana Europea de 
Prevenció de residus 2020 i que resta obert tot l’any. Algunes de les activitats 
destacades són jocs interactius educatius, reptes per reduir el malbaratament 
alimentari, exposició virtual Reduïm Residus i websèrie FTM (Fes-ho tu mateix!). 

 

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

https://setmanabio.cat/premi-escola/
https://govern.cat/gov/cohesio-social/405022/participacio-ciutadana-obre-convocatoria-del-premi-participa-escola-2020-2021
https://www.scicat.org/capsules-per-la-justicia-global/
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Proyecto%20Dimensiones%20de%20la%20paz/Guia%20ecosocial/GUIA_ECOSOCIAL_texto_completo.pdf
https://view.genial.ly/5fd3591b3c971e0d65981ff6
https://escolesmancoplana.wordpress.com/

