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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Comencem la setmana veient un petit vídeo que pretén 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… El 
seu títol és: “The breathing of the earth” La respiració de la Terra.

https://www.youtube.com/watch?v=wMuxNxo-8Nw

Aquest dia va ser instituït per les Nacions Unides per alertar sobre la 
degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de 
preservar-lo i millorar-lo.. Es va escollir aquesta data perquè 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). 
MAN, la destrucció del planeta   https://youtu.be/WfGMYdalClU

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. 

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

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

Reciclar manté el metge allunyat
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. Mirem el 
vídeo i prenem-ne consciència:
https://www.catorze.cat/noticia/7539/reciclar/mante/metge/allunyat

Per preservar el planeta és important saber la seva història. Et presentem un 
petit vídeo que resumeix la història de la Terra en un camp de futbol.

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-historia-de-la-terra-resumida-e
n-lextensio-dun-camp-de-futbol/video/5654415/

ÉS PASQUA!

Sant Bonifaci
Dia del MEDI AMBIENT
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