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DATES IMPORTANTS 

Setmana Europea de la Mobilitat. Del 16 al 22 de setembre del 2021. Una setmana que 
promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com els desplaçaments a 
peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis 
possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la 
contaminació. Amb el lema Fes salut. Mou-te de manera sostenible la Setmana del 2021 vol 
incidir en quatre temes: la salut mental i física, la seguretat i la resposta davant la COVID. 

 
 
 

NOTÍCIES 

 DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA 

Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. Publicada al web el 07/06/2021. 

L’hort a l’escola. Publicada al web el 22/06/2021. 

A EI i CI ens conscienciem sobre els residus. Publicada al bloc el 02/06/2021. 

Bicicletada a la Mancomunitat La Plana. Publicada al bloc el 10/06/2021. 

Estrenem el nou escape room educatiu. Publicada al bloc el 10/06/2021.   

 

 

 

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/presentacio/
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/celebrem-el-dia-mundial-del-medi-ambient.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/lhort-a-lescola.html
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/06/02/a-ei-i-ci-ens-conscienciem-sobre-els-residus/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/06/10/bicicletada-a-la-mancomunitat-la-plana/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/06/10/estrenem-el-nou-escape-room-educatiu/
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 ALTRES NOTÍCIES PER REFLEXIONAR 

Recullen quasi una tona de residus a l’Ultra Clean Marathon, i en fan una escultura. A les 
platges del litoral barceloní s'hi ha trobat, entre d'altres, una quarantena de quilos de vidre, 14 de 
paper o 24 de llaunes. Notícia publicada per Betevé el 05/06/2021. 

Plats, coberts i palletes de plàstic, prohibits a la Unió Europea a partir del 3 de juliol. La CE 

publica la llista amb els tipus de productes que s'han de retirar o limitar del mercat amb la nova 

normativa. Notícia publicada a Eix Diari el 31/05/2021.  

 

Life Terra, plantar un arbre per cada habitant de la UE amb criteris científics. El CREAF 

col·labora en un projecte internacional per plantar un arbre per cada habitant d’Europa seguint 

metodologies i coneixements científics. L’objectiu: mitigar els efectes del canvi climàtic i millorar 

la salut del planeta. Notícia publicada al bloc del CREAF el 27/05/2021. 

 

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8ºC des de mitjans del segle XX. 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha publicat la catorzena edició del Butlletí Anual 

d’Indicadors Climàtics, que avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’anàlisi de 

diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics. Notícia publicada pel SMC el 27/05/2021. 

 

RECURSOS EDUCATIUS 

Recurs d’Aprenentatge i Servei de millora de la qualitat acústica. Proposta educativa que 
combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat per dissenyar un projecte per 
millorar la qualitat acústica en equipaments públics sensibles, com sales d’espera de centres 
d’atenció primària o biblioteques. Elaborada per l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció 

Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica 
de la Generalitat de Catalunya. Es pot descarregar en aquest enllaç. 

Guia Cocreació d’entorns escolars. Eina per a la participació dels infants i de la comunitat 
educativa en la millora de l’entorn de l’escola, en el marc del programa municipal Protegim les 
escoles de l’Ajuntament de Barcelona. Té com a principal objectiu que els entorns escolars de 
la ciutat siguin llocs segurs i saludables, amb espais d’estada i joc, i també on hi hagi menys 
contaminació. La guia proposa diferents dinàmiques i activitats per facilitar que es pugui dur a 

terme, de forma autònoma, un procés participatiu amb el màxim de persones de la comunitat educativa i 
adaptant el procés a la realitat pròpia del centre.  

Recursos per a l’educació ambiental del SDEA. Aquest mes de juny hi ha novetats 
bibliogràfiques incorporades al fons documental del Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. Les podeu trobar en aquest enllaç. 

 

 

https://beteve.cat/medi-ambient/una-tona-residus-ultra-clean-marathon-escultura-peix/
https://www.eixdiari.cat/economia/doc/95882/plats-coberts-i-palletes-de-plastic-prohibits-a-la-unio-europea-a-partir-del-3-de-juliol.html
http://blog.creaf.cat/noticies/life-terra-plantar-500-milions-darbres-a-europa-amb-criteris-cientifics/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/410440/la-temperatura-mitjana-anual-a-catalunya-ha-augmentat-1-8-oc-des-de-mitjans-de-segle-xx
https://xarxaenxarxa.diba.cat/node/7845
https://www.diba.cat/documents/471041/351566033/ApS+Soroll+v7_DEF.pdf/7e743a5a-b6a3-2c84-e76d-25d9e0c626ba?t=1620401204345
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/noticia/nova-guia-cocreacio-dentorns-escolars_1068752
https://scea.cat/recursos-per-leducacio-ambiental-recomanats-el-mes-de-juny/
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VÍDEOS 

Campanya Dràstics amb els plàstics. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat commemora el 
Dia Mundial del Medi Ambient amb la campanya Dràstics amb els plàstics. Es tracta d'un projecte 
de sensibilització sobre l'impacte dels plàstics en el qual hi han participat els centres educatius i 
entitats de la ciutat, que s'emmarca dins el Pla Local de prevenció de residus municipal.  

 

Campanya Passa del plàstic. El Govern de les Illes Balears promociona l’adéu a la moda dels 
plàstics amb una campanya desenfadada i vuitantera. Passa del plàstic pretén traslladar a la 
ciutadania que el canvi de model és senzill i assequible 

 

Acte Joves i natura per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Vídeo de l’acte virtual que es 
va fer el passat 7 de juny per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. Un acte pensat amb 
els joves i on ells van ser els veritables protagonistes. Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

BON ESTIU! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=honWQBqKbxw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Zttr6obPUD4
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9z1RWxl6o

