
JA SOM 34

EL CONCURS APILO XII ES PRORROGA…                                

 Enguany acaben de rebre la certificació que les acredita com a Escoles Verdes

les escoles de Puigcerdà i Cardona. Enhorabona! Amb aquestes dues

incorporacions ja només falten dos centres per fer el ple. Ambdós s'han inscrit

ja per fer la formació específica. Aviat serem doncs 36 de 36.

Totes les escoles que ja estaven inscrites, automàticament ho estan a l'edició

2020-2021. Totes les piles recollides en les escoles participants i dipositades en

els contenidors es passaran a recollir i se sumaran a les que es recullin enguany.

La sol·licitud de recollida de piles d’una escola es farà mitjançant un correu

electrònic a apilo@ofipilas.es o una trucada al telèfon 900 103 138.

INFORMACIONS GENERALS

Ep! Interessant
CURS VIRTUAL 
"Explora els bolets"

C U R S  2 0 2 0 - 2 0 2 1   N Ú M . 1

Sostenibilitat

Més informació

No és propi d’habitants d’aquest planeta viure
cada vegada més inundats de ciment, asfalt, vidre
i metalls, privats del contacte físic amb la natura.

IMPORTANT:
Recordeu el nostre compromís de participació en l'equip impulsor de centre en
el projecte ODSVedruna i us mantindrem informats vers la col.laboració que
encetarem properament amb l'Equip de Pastoral Vedruna Catalunya al voltant
de l'ODS 1 "Fi de la pobresa".

"Laudato si"

https://exploratori.org/index.php/component/sppagebuilder/71-explora-els-bolets?utm_source=Curs+EXPLORA+els+bolets+virtual+-+Inscripcions+obertes


PLANS D'ACCIÓ COMPARTITS.

CONGRÉS NACIONAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL   CNEA 20/21.                           

Veureu que ja tenim una carpeta on anem col.locant els plans d'acció de cada

escola. Hi ha diferents formats però el que realment interessa és que tenim

accés a un munt de propostes que us poden anar bé per aplicar i ampliar

dinàmiques a la vostra escola.

           - Opció 1:

           - Opció 2:                                      (clicar "Accions")

Es tracta d'un laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a

Catalunya que aspira a generar proactivitat davant dels reptes que ens planteja

un món canviant i complex, i a concebre solucions per a una societat més

sostenible, corresponsable i justa. Si l’objectiu del primer congrés pretenia teixir

aliances per avançar en educació ambiental, aquesta segona edició vol transitar

de l’acció individual a la transformació col·lectiva. L’excepcionalitat de la

pandèmia ha reconfigurat un format de trobades mensuals en línia, que s’inicia

el novembre de 2020 i s’estén al llarg de 2021.

Més informació i inscripcions a la pàgina 

Sessió inaugural virtual (via zoom) el 27 de novembre a les 10:00 hores. Com a

institució ja ens hi hem inscrit però, com a l'edició anterior a Girona capital, hi

esteu tots convidats a participar.

INFORMACIONS GENERALS

Documental "Una vida en nuestro planeta" de David Attenborough. Disponible a Netflix.
Ideal per a treballar a l'aula amb els més grans.Missatge d'esperança per a les noves
generacions sempre i quan canviem la manera de fer les coses.
Del 14 al 29 de novembre se celebrarà a Catalunya la 25a Setmana de la Ciència. Durant la
Setmana de la Ciència es portaran a terme tot un munt d’activitats de disseminació científica
arreu del nostre territori. 

RECOMANACIONS:

C U R S  2 0 2 0 - 2 0 2 1   N Ú M . 2

Sostenibilitat

Potser ens inquieta saber de l’extinció d’un mamífer o d’un
ocell, per la seva major visibilitat. Però per al bon

funcionament dels ecosistemes també són necessaris els
fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la

innombrable varietat de microorganismes. "Laudato si"

web

Drive compartit
Web Xarxa EV Cat

Trailer

https://www.cnea.cat/
https://www.cnea.cat/
https://drive.google.com/drive/folders/1aSWCzV2N2ONzBTUuWC5wIXv2M4pKJHnj?usp=sharing
http://projects.mcrit.com/ev/#/
https://youtu.be/CmY2uVkYNdA


V SIMPOSI DE DOCENTS DE ESENRED (Escuelas Sostenibles en Red)

2n CONGRÉS NACIONAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

https://proyectosced.wixsite.com/esenred2020
Entre el 2 i el 5 de desembre ha tingut lloc la VI edició del Simposi ESenRED

per a docents, amb més de 400 participants de les 14 xarxes estatals que

formen ESenRED. Podeu accedir a la plataforma on hi trobareu la ponència

marc, les experiències d'èxit dels centres educatius i la informació dels estands

de cada xarxa.A l’estand de la XESC podeu trobar la fitxa del nostres projectes

ODS de temàtica ecosocial ( Aprenentatge i Servei)

https://www.cnea.cat/
El 27 de novembre va tenir lloc la sessió inaugural amb un diàleg a tres entre en

Pablo Meira, en Paco Heras i la Teresa Franquesa sobre la situació actual i els

reptes de l'educació ambiental. Podeu veure la sessió a l'enllaç i inscriure-us a

les properes sessions.

INFORMACIONS GENERALS

RECURSOS:
- CADA AULA UN CINE 

Curtmetratges de temàtica mediambiental 

(disponibilitat oberta)  

 Enllaç 1
- RECURSOS PER TREBALLAR CANVI CLIMÀTIC (MITECO) 
Enllaç 2
- VISOR TEMPORAL DELS CANVIS PEL TEMPORAL GLÒRIA I ALTRES TEMPORALS 
( EFECTES SOBRE LA COSTA)
Enllaç 3
- RECURSOS PER A UN NADAL + SOSTENIBLE
Enllaç 4    Enllaç 5     Enllaç 6

C U R S  2 0 2 0 - 2 0 2 1   N Ú M . 3

Sostenibilitat

Lamentablement, molts esforços per buscar solucions
concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no sols pel
rebuig dels poderosos, sinó també per la falta d’interès dels

altres. (...) Necessitem una solidaritat universal nova.
"Laudato si"

https://proyectosced.wixsite.com/esenred2020
https://www.cnea.cat/
http://www.suncinefest.com/ca/cada_aula_un_cine/seccio/46/l-aula-a-casa
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/guia-recursos-educativos-cambio-climatico.aspx
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics/Dinamica-de-la-costa/Temporal-Gloria
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/economia/consum/nadal-sostenible/
https://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-NadalSostenible-pdf.pdf
https://aulambiental.org/com-tenir-un-nadal-sostenible/

