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Aquest dimecres, dia 5 de juny, es celebra el dia del medi ambient. Per això 
aquesta setmana dedicarem els BONS DIES a reflexionar sobre temes 
mediambientals per tal de poder posar el nostre petit gra de sorra a fer que el 
nostre planeta, la terra, sigui una casa habitable per a tots. Si aconseguim 
millorar l’espai on habitem, haurem fet un petit pas que, amb altres passos de 
moltes més persones, ajudaran a viure en un món millor. 

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT Els estudiants del segon curs de The Animation 
Workshop han fet un vídeo per a l'organització internacional Plastic Change, que 
estudia com ha canviat la temperatura dels oceans a causa de la contaminació per 
plàstics. A través de documentació, informació, educació i solucions situen el 
problema de la contaminació dels oceans a l'agenda pública, tant social com 
política.
Mirem el vídeo i prenem-ne consciència:
https://www.catorze.cat/noticia/7539/reciclar/mante/metge/allunya

Per acabat la setmana, escoltarem una cançó 
anomenada: “El poble que jo vull” de Lluís Gili.
Aquesta cançó ens vol fer reflexionar sobre un 
món més humà, més unit i més respectuós…
Escoltem-la:

https://www.youtube.com/watch?v=-ZcB4M
MZUSY

Continuem parlant del medi ambient i avui us proposem un video d’allò que 
està passant als nostres oceans.
“El canvi és possible, pots començar tu”.

https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw

Avui tenim un poema. Per llegir i reflexionar.
El podeu trobar en l’annex

ÉS PASQUA!

Iniciem la setmana amb un petit vídeo on veurem com dos nens es van fent 
grans. Observeu els seus canvis i penseu en vosaltres mateixos.
● He canviat jo?
● Només físicament, o en altres aspectes també?

Ho podem compartir amb els companys.

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fer-se-gran/video/5352711
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