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Amb aquest document volem recollir i fer-vos arribar alguns recursos d’educació 

ambiental i sostenibilitat per tal de que continueu treballant aquest àmbit als centres 

educatius. 

 

 Proposta de treball 1. Les tortugues marines del mar Mediterrani, joc 

per alumnat de cicle inicial de primària. Tenim tortugues al nostre mar? Ho 

podeu descobrir  llegint la infografia que ens deixa el CRAM. Heu d’estar ben 

atentes perquè després, podreu jugar a un joc per tenir ben clar com són cada 

una de les tortugues! https://bit.ly/36qebGy  

 

 Proposta de treball 2. La contaminació de residus, reflexionem! Per 

alumnat d’educació secundària. La contaminació de residus és una de les 

amenaces més importants que tenen els animals marins a nivell mundial. 

Es calcula que més de 8 milions de tones de brossa arriben anualment als 

oceans del nostre planeta (Estudi University of Georgia 2015). 

 

Des de la Fundació CRAM constaten diàriament les conseqüències de la 

presència d’aquestes deixalles al nostre mar amb els pacients que arriben al 

centre. Els efectes més comuns sobre la fauna marina són: les ferides o la 

pèrdua d’extremitats per enganxament, i la intoxicació o mort per ingestió. 

CRAM ens proposa que visioneu aquest vídeo https://bit.ly/3c1eKYu  i que 

feu una reflexió sobre el mateix, sobre com veieu vosaltres la situació i sobre 

què podeu fer com a ciutadans per millorar l’estat del medi marí.  

 

 14 Contes infantils que combaten l’emergència climàtica. Contes que ens 

poden ajudar a tractar i entendre l’emergència climàtica amb els més petits i 

també grans de casa. https://bit.ly/2TXThtt  

 

 Reflexió. Debat molt interessant realitzat el passat 19 de maig sobre 

Emergència ecològica i COVID-19 organitzat per la Xarxa per a la 

Conservació de la Natura (XCN) https://bit.ly/2XwUiJJ. 

 

 Vols participar al 3r Bioblitz Metropolità de Ciència Ciutadana? Aquest 

cap de setmana 30 i 31 de maig pots fer una recerca sobre la flora i fauna de 

la xarxa de parc i platges metropolitanes. Pengeu a la es xarxes socials les 

fotos amb les etiquetes @parcsplatgesAMB , #BioblitzMetropolità20, 

#Ciènciaciutadana, #BiodiversitatAMB.  

http://www.amb.cat/web/territori/actualitat/campanyes/bioblitz-

metropolita  

Al Prat del Llobregat es farà al Parc Nou i al Parc del Riu. Podeu afegir 

l’etiqueta #bioprat. https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/iii-

bioblitz-metropolita 
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 Plantes medicinals de primavera. Voleu conèixer quines plantes 

medicinals podem trobar ara a la primavera? Fundesplai ens ofereix 20 plantes 

medicinals i els seus usos remeiers https://bit.ly/3gogUVp 

 

 
A més també podeu veure 9 aplicacions i receptes que pots preparar a casa 

d’aquestes plantes medicinals https://bit.ly/36t36EH 
 

 

 Vols conèixer una mica millor una de les plantes deltaiques, la salicòrnia?. 

Aquesta fitxa didàctica per l’alumnat https://bit.ly/3cZp18M us servirà per 

descobrir més coses sobre les seves adaptacions. També us deixem les 

respostes de suport pel professorat https://bit.ly/2XsGaRJ 
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