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PROPERES DATES IMPORTANTS 

26 de gener – Dia Mundial de l’Educació Ambiental 
 

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 el vídeo de la quarta sessió del Congrés Nacional d’Educació Ambiental que va tenir lloc el 26 
d’abril del 2021 sota el títol Mirades per a la transformació: els reptes pedagògics. Podeu llegir-ne un article aquí. 
Us animem a adherir-vos a la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental: per transitar de l’acció 
individual a la transformació col·lectiva 

https://www.youtube.com/watch?v=XjzWu8KX1MY
https://www.sostenible.cat/node/125504
https://www.diba.cat/documents/471041/346534604/Declaraci%C3%B3+del+II+Congr%C3%A9s+Nacional.pdf/9d086716-26f7-a528-6eb5-ddc1af6858f9?t=1638188376394
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ARTICLES PER REFLEXIONAR 

Fridays for future: dos anys més tard, en volen més. Són joves i ho tenen clar: volen 
canviar el sistema per garantir el seu futur i la viabilitat del planeta Terra. L’any 2019, 
influenciats per l’activista Greta Thunberg, van sortir als carrers cada divendres per 
posar l’emergència climàtica a l’agenda política. Dos anys més tard... han perdut 
pistonada? Qui són els Fridays For Future i quines són les seves demandes? Reportatge 
publicat a la revista Sostenible de la Diputació de Barcelona el 13/07/2021.  

  

NOTÍCIES 

NOTÍCIES DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA 

Una setmana de prevenció de residus plena d’activitats. Publicada el 03/12/2021. 

Apostem per la reutilització de mobles i altres objectes promovent la inserció 
laboral. Publicada el 26/11/2021. 

La Setmana de Medi Ambient de Folgueroles arriba a la 16a edició. Publicada el 
18/11/2021. 

A Muntanyola innovem amb els nous cubells. Publicada el 04/11/2021. 

Els últims plàstics, un nou projecte educatiu i creatiu. Publicada el 29/10/2021. 

Nous projectes d’educació ambiental a secundària.  Publicada el 14/10/2021. 

Dia Mundial contra el malbaratament alimentari “Amb el menjar no s’hi juga”. 
Publicada el 27/09/2021. 

Obrir només en cas d’emergència. Publicada el 02/09/2021. 

Més notícies al Bloc d’escoles de la Mancomunitat La Plana.  

 

MÉS NOTÍCIES 

L'Agència de Residus de Catalunya posa en marxa una nova campanya de foment de la 
recollida selectiva d'aparells elèctrics i electrònics. Notícia publicada al web de l’Agència de 
Residus de Catalunya el 07/10/2021. 
 
Com evitar que les escoles catalanes llencin més de 3 tones de menjar cada curs. Notícia 
publicada al web del CCMA el 21/10/2021. 
 
Campanya S’acaba el malson de les bosses de plàstic d’un sol ús. Campanya de l’Agència de 
Residus de Catalunya publicada el juny 2021.  
 

https://www.sostenible.cat/node/125362
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/una-setmana-de-prevencio-de-residus-plena-dactivitats.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/apostem-per-la-reutilitzacio-de-mobles-i-altres-objectes-promovent-la-insercio-laboral.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/apostem-per-la-reutilitzacio-de-mobles-i-altres-objectes-promovent-la-insercio-laboral.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/la-setmana-de-medi-ambient-de-folgueroles-arriba-a-la-16a-edicio.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/a-muntanyola-innovem-amb-els-nous-cubells.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/el-ultims-plastics-un-nou-projecte-educatiu-i-creatiu.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/nous-projectes-deducacio-ambiental-a-secundaria.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/dia-mundial-contra-el-malbaratament-alimentari-amb-el-menjar-no-shi-juga.html
https://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/9607-obrir-nomes-en-cas-demergencia.html
https://escolesmancoplana.wordpress.com/
https://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/np_campanya_RAEEs_online
https://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/np_campanya_RAEEs_online
https://www.ccma.cat/324/com-evitar-que-les-escoles-catalanes-llencin-mes-de-3-tones-de-menjar-cada-curs/noticia/3125251/
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/campanyes/prohibicio_bosses_plastic/
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Catalunya fomenta la prevenció i reutilització d'envasos amb un acord amb comerços perquè la clientela pugui 
dur els seus propis recipients. Notícia publicada al web govern.cat el 24/11/2021.  
 

Pati(R)evolució + Natura. Projecte d'educació i sensibilització ambiental, realitzat per l'entitat ambiental 
SEOBirdLife, que vol assentar les bases per retornar als centres escolars el contacte amb la natura. Notícia 
publicada al web de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el 12/07/2021. 
 

Les 12 conseqüències del canvi global a les muntanyes. Font: CREAF. Notícia publicada a la revista Sostenible de 
la Diputació de Barcelona el 13/12/2021.  
 

RECURSOS EDUCATIUS 

Sea level rise room. Recurs educatiu virtual de la Diputació de Barcelona 
elaborat per United Explanations. Destinat a públic familiar i secundària. 
Recentment s’hi han incorporat novetats que es poden descarregar en aquest 
enllaç. Hi ha una guia i material per al professorat de secundària. Ens trobem a 
l’any 2030. L’escalfament global ha provocat un desgel sobtat dels casquets polars. 
Necessitem un equip que ens ajudi a aturar la pujada del nivell del mar. 
 
Aclimatarnos. Guia didàctica sobre canvi climàtic i salut. L’Institut de Salut 
Carlos III publica una guia didàctica sobre canvi climàtic i salut amb un enfoc 
d’educació ambiental, que està elaborada per professionals de l’educació 
ambiental i dirigida a professorat de primària, secundària i batxillerat.  
 
Projecte Mengem d’aquí Osona i Lluçanès. El Consell Comarcal d’Osona, el 
Consorci del Lluçanès i Creacció han creat aquest projecte que vol fomentar que 
el menjador escolar esdevingui una eina de transformació dels hàbits alimentaris 
d’Osona a través de la dinamització del seu teixit agroalimentari. El curs 21-22 
cinc municipis fan una prova pilot: Vic, Manlleu, Olost, Balenyà i Torelló.  

 
Calcuteca. És una eina ideada per conèixer millor el grau de sostenibilitat que té 
tot allò que mengem i buscar alternatives que siguin més sostenibles. Aquest 
nou recurs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona permet esbrinar quin impacte 
ambiental generen els aliments que consumim en el nostre dia a dia, i quins 
paràmetres hi intervenen (transport, consum d'aigua, ús del sòl...). . 
 
La vida en el centro del CENTRO. Material didàctic que pretén visibilitzar el 
món de les cures, reflexionar sobre les causes del nostre descuit i del descuit de 
la nostra Terra per aprendre a cuidar-nos, cuidar el nostre entorn proper i les 
nostres relacions, i cuidar el nostre planeta. Publicat a l’octubre de 2020, i creat 
per grups de Madrid i Valencia de La Red De Educadores y Educadoras para una 
ciudadanía Global, Ignacio González-Garzón, Giulia Pizzuti i Sandra Martín 
Tremoleda. Dirigit a un públic d’entre 10 i 16 anys. 
 
Green 4 children. És un laboratori per promoure que els infants tinguin més 
accés a una natura beneficiosa per ells i per les ciutats. El paquet educatiu La 
ciutat dels arbres ofereix propostes didàctiques i consells. 

https://govern.cat/gov/notes-premsa/415950/catalunya-fomenta-la-prevencio-i-reutilitzacio-d-envasos-amb-un-acord-amb-comercos-perque-la-clientela-pugui-dur-els-seus-propis-recipients
https://govern.cat/gov/notes-premsa/415950/catalunya-fomenta-la-prevencio-i-reutilitzacio-d-envasos-amb-un-acord-amb-comercos-perque-la-clientela-pugui-dur-els-seus-propis-recipients
https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20210712-patir-evolucio-natura
https://www.sostenible.cat/node/125859
https://sealevelriseroom.com/ca/
https://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2021/10/22/novetats-del-sea-level-rise-room
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/GuiaAclimatarnos.pdf
http://www.mengemdaquiosonallucanes.cat/
https://calcuteca.amb.cat/
https://www.kaidara.org/recursos/la-vida-en-el-centro-del-centro/?utm_source=newsletter&utm_campaign=mlg_oct20&utm_medium=email
https://green4children.creaf.cat/
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Guía RED4C: ciencia ciudadana para el seguimiento del cambio climático en 
los ecosistemas. Guia que pretén ser un document de referència per a l’impuls 
de projectes de ciència ciutadana relacionats amb el canvi climàtic. La guia és un 
dels resultats del projecte Red4C: Ciencia Ciudadana y Cambio Climático que té 
per objectiu principal la creació d’una xarxa de treball formada per entitats i 
organitzacions, destinada a abordar la mitigació del canvi climàtic. 

 
Què són les conferències internacionals sobre el clima? Notícia per entendre 
què són aquests esdeveniments internacionals i quines són les expectatives i els 
resultats de la COP-26 que va tenir lloc el novembre del 2021 a Glasgow. 
Publicat per Fundesplai al web d’Escoles Verdes Barcelona Comarques.  
 
Recursos d'educació per a la sostenibilitat. Apartat de recursos educatius del 
Servei d’Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya recentment 
actualitzat. Compta amb un cercador per temes: aigua, alimentació, atmosfera, 
canvi climàtic, consum, contaminació acústica, energia, habitatge, hort i jardí 
escolar, medi natural, mobilitat, participació, residus i sostenibilitat.  

 
Guia pedagògica Fem Eco. Guia pedagògica que connecta el gènere i el medi 
ambient, destinada a alumnes del cicle superior de primària i a l’etapa de 
secundària. El seu objectiu és donar eines per la comprensió de les causes 
estructurals de les vulneracions al medi natural i a les persones des d’una visió de 
justícia global. Publicada per la Fundació Akwaba. 
 
Guia Fora de classe. Publicació de la Societat Catalana d’Educació Ambiental 
SCEA que té com a finalitat revisar i actualitzar la guia publicada l'any 2011, 
promoure l'aplicació generalitzada dels criteris de qualitat per a les activitats 
d'educació ambiental i potenciar, de forma continuada, una cultura de la 
necessitat de la qualitat consensuada socialment i participada comunitàriament 
en el desenvolupament de les activitats d'EA. 
 
Guia de compra sostenible. Guia elaborada pel grup Residu Zero Osona, amb la 
informació que han recopilat per poder comprar a comerços d’Osona que 
faciliten la compra de productes a granel o l’ús d’envasos reutilitzables com 
carmanyoles o altres envasos reutilitzables, entre moltes altres coses.  
 
Menja, Actua, Impacta. En el marc de l'any de l'Alimentació Sostenible, 
Fundesplai ha creat aquesta exposició que pretén contribuir al canvi de 
mentalitat col·lectiva necessari per crear un sistema alimentari sostenible. 
L'exposició proposa, d’una manera immersiva i interactiva, un viatge de 
descoberta dels greus efectes que la nostra manera de menjar té sobre la nostra 
salut i la del planeta, però també de les oportunitats de millora que tenim si 
canviem l’actual sistema alimentari. Es complementa amb un programa 
educatiu pel dret a l'alimentació saludable i sostenible, consultable aquí.  

 
 

https://red4c.es/resultados/
https://red4c.es/resultados/
https://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/cop-26-que-son-les-conferencies-internacionals-sobre-el-clima
https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20211116-recursos-educatius
https://femecoakwaba.files.wordpress.com/2021/04/guia_pedagogica_femeco_1afase.pdf
https://scea.cat/recursos/publicacions/guia-fora-de-classe-versio-revisada-2021/
https://drive.google.com/file/d/1qive9I2mraTVjTONErwsumMp9kAQD6D2/view
https://menjaactuaimpacta.org/
https://projectes.fundesplai.org/mcm/wp-content/uploads/sites/81/2021/09/Proposta-educativa-MENJAR-DEF.pdf
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Conte Una mar de tresors. Conte il·lustrat per a públic infantil sobre la 
necessitat de tenir cura dels nostres mars. Editat per Menorca Reserva de la 
Biosfera. 
 
L’aigua i el canvi climàtic a la Mediterrània. Llibre digital sobre la situació del 
canvi climàtic a la Mediterrània elaborat per Unescocat. Inclou una proposta 
d'activitats per a batxillerat. 

 
 
 

RECURSOS AUDIOVISUALS 

Trash. Una estrena cinematogràfica en català, desembre 2021. La capsa de 
cartró Prim i l’ampolla de refresc Bombolles són deixalles que viuen mig 
amagades en un mercat. Mentre eviten ser arrabassades pels escombriaires, 
confien arribar al paradís on tota la brossa té una segona oportunitat i és 
reutilitzada: la piràmide màgica. Sales de cinema on fan la pel·lícula en català.   
 
Websèrie FTM Fes-ho tu mateix per aprendre com prevenir residus de moltes 
maneres diferents. Producció de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Recurs educatiu i 
divulgatiu fet en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i 
visible durant tot l’any. En total hi ha 13 capítols, els 4 nous capítols d’aquest 
2021 són: residu zero en productes de neteja / menstruacions sostenibles / 
restauració i acabats de fusta / allarguem la vida dels texans vells. 
 

Cançons per a la biodiversitat. El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el 
grup musical Xiula presenten un disc amb 5 cançons per promoure la preservació 
de la biodiversitat entre els més petits. Un projecte de col·laboració que té per 
objectius apropar els més petits a l’entorn natural i transmetre’ls la importància 
de preservar-lo, i donar a conèixer la tasca del grup de recerca BiBIO.  

 
Mefitu i Jara. Contes audiovisuals creats per la Fundació Pau Costa per conèixer 
la gestió del bosc i el funcionament dels incendis. Inclouen un seguit de 
preguntes per consolidar l'aprenentatge i la comprensió. 
 
Projecte Refugis climàtics. El vídeo presenta una visió general del projecte UIA 
Adaptant les escoles al canvi climàtic a través del blau, el verd i el gris. Presentant 
els resultats del projecte, el vídeo comparteix els testimonis de tots els actors 
involucrats: personal tècnic municipal involucrat en els processos participatius, 
el disseny i la implementació de solucions; personal científic involucrat en les 
activitats d’avaluació d’impactes; i professorat i alumnat de les escoles pilot. 

 
Documentals per respectar el medi ambient i els animals. 
 
 

http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/5752doc2.pdf
https://www.yumpu.com/es/document/read/13065043/laigua-i-el-canvi-climatic-a-la-mediterrania-centre-unesco-de-
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-tzIrZ_JA
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/sessions_film.html?film=35172
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm0fbiX1LTHXrtVJNm2oZFA1Mh03MUxbJ
https://xarxaenxarxa.diba.cat/emvideo/modal/8019/590/360/field_video_external/youtube/DlFOHOIwKzI
https://xarxaenxarxa.diba.cat/emvideo/modal/8019/590/360/field_video_external/youtube/DlFOHOIwKzI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwXWYD2ZtrSm9UPSZ001QXsHjwBZ3M8Hc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg9vWkdCUr2nGAtIu4p1WnaOgPWvcjLxy
https://www.youtube.com/watch?v=9zC7fi8oaaQ
https://historiasincontables.wordpress.com/2021/09/28/mas-peliculas-que-inspiran-a-respetar-medioambiente-animales-7-documentales/
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PER A UN NADAL MÉS I SOSTENIBLE 

Regala el món que vols. Aquest Nadal, deixem el sexisme fora de joc. Campanya de 
joguines sense gènere promoguda per l'Ajuntament de Berga. Evitem els imaginaris 
sexistes i reduïts, i fem regals que permetin explorar-ho tot, i que ajudin a traçar camins 
propis. Aquest Nadal, deixem el sexisme fora de joc. 
 
Consells de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Recomanen una proposta de selecció 
de llibres que trobareu a les biblioteques i 15 consells per començar a practicar un Nadal 
més sostenible i reflexionar sobre com fer un món millor. 
 
Què és el consum conscient? Practicar el consum conscient de vegades es pot fer difícil. 
Els catàlegs de consum de la cooperativa Opcions donen idees, guies i recursos per 
posar-ho tot més fàcil i aconseguir la missió de reduir la petjada negativa que deixem al 
planeta i a la societat. En aquest enllaç hi ha 6 guies de consum per acompanyar-nos en 
els canvis en el consum que ens ajudaran a fer un món millor. 

 

 
BONES FESTES! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbmOZD-E3e0
https://bibliotecavirtual.diba.cat/consum/nadal-sostenible
https://opcions.coop/consum-conscient/
https://lazona.coop/category/cataleg-de-consum/

