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11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

“Al 2050 al mar hi haurà més plàstics que peixos". Amb aquesta advertència 
i amb aquest vídeo  el “Centro de Recursos del Agua” ens alerta sobre com ens estem 
carregant el planeta

https://www.catorze.cat/noticia/10162/mes/plastics/peixos

● Has entès la ironia d’aquest vídeo?
● Què et compromets fer  per aturar la “invasió”  de plàstics en la nostra vida?

Aquest dia va ser instituït per les Nacions Unides per alertar sobre la degradació 
ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar el medi 
ambient. Aquest dia s’havia iniciat la Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm el 1972, a partir de la qual es va crear 
el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA). 
Mira’t atentament el vídeo i fixa’t on podem arribar si abusem de la vida que ens 
rodeja. https://youtu.be/WfGMYdalClU
● Amb quines actituds contribueixes a contaminar el planeta? 
● Què pots fer individualment per reduir el teu impacte? 

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. 

Per acabar la setmana et convidem a veure el 
vídeo del Càntic de les criatures en el que 
Sant Francesc lloa al Senyor per tota la 
natura. Agraeix tu també tot allò de bo que la 
natura ens ofereix.

https://youtu.be/OWuH2Ws6Ehg

Avui us proposem un vídeo real del què està passant als nostres oceans.
“El canvi és possible, pots començar tu”.

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

I RECORDA
Molta gent petita, en molts llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món

Comencem la setmana  veient un petit vídeo que fer-nos adonar de la manca de  respecte 
que tenim els humans envers el planeta TERRA. Tota manifestació de vida mereix el nostre 
RESPECTE. El planeta TERRA és l’únic que tenim i és casa nostra.
El vídeo ens recorda que la terra  és viva, casolana, complexa, bella,  finita…
“The breathing of the earth” La respiració de la Terra.
https://www.youtube.com/watch?v=wMuxNxo-8Nw
● Quin missatge t’ha impactat més?   Quina petita acció pots fer tu?

ÉS PASQUA!

Sant Bonifaci
Dia del MEDI AMBIENT
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