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Com ja és habitual des de l’any 2013, amb motiu de les dates 

més significatives del calendari internacional de la sostenibi-

litat, des d'Andorra Sostenible us fem arribar diversos dossiers 

amb propostes i recursos pedagògics per dinamitzar les temàti-

ques ambientals relacionades amb aquestes celebracions a 

l’escola.

Si bé fins ara les trameses pedagògiques acostumàvem a fer-les 

dues o tres setmanes abans dels dies mundials o les setmanes 

temàtiques, enguany, i com a petició expressa de la comissió de 

seguiment del projecte Escola Verda, hem volgut lliurar-vos-les 

a l’inici del curs escolar per tal de facilitar-vos una millor planifi-

cació de les activitats.

En aquest dossier trobareu un ampli recull de propostes pen-

sades per treballar, amb alumnes de totes les edats, aspectes 

com mobilitat i canvi climàtic, residus, aigua, soroll, biodiver-

sitat i energia. Les propostes estan classificades en activitats de 

l’oferta educativa d'Andorra Sostenible (especialment tallers 

amb educador), altres recursos educatius recomanats en dife-

rents formats (documentals, publicacions, aplicacions interacti-

ves, etc.), i experiments per fer a l’aula.

Esperem que aquest dossier us sigui d’utilitat en la vos-

tra tasca docent i us recordem que si esteu interessats a 

ampliar aquesta oferta educativa podeu consultar les tra-

meses pedagògiques d’anys anteriors, disponibles en lí-

nia al web d'Andorra Sostenible seguint aquest enllaç 

www.sostenibilitat.ad . I també que estem a la vostra disposició 

per a qualsevol consulta o petició a través de les nostres vies 

habituals de contacte.

Us desitgem un bon curs 2018-2019.

Andorra Sostenible

Benvolguts mestres,

http://www.sostenibilitat.ad/filosofia-i-serveis/publicacions/#tab-recursos-pedagogics
http://www.sostenibilitat.ad/contacte/
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Mobilitat
i canvi climàtic

#ODS. Objectiu 11. Ciutats i 

Comunitats sostenibles. Aconseguir 

que les ciutats i els assentaments 

humans siguin inclusius, segure, 

resilients i sostenibles.

#ODS. Objectiu 13. Acció climàtica. 

Adoptar mesures urgents per a 

combatre el canvi climàtic i els 

efectes d'aquest.

MINIMITZEM LA PETJADA
A ANDORRA ACTUALMENT ES CONSUMEIX
UN 30% MÉS D’ENERGIA QUE FA 10 ANYS,
I EN RELACIÓ AMB LA DÈCADA DE 1960,

S’ESTIMA QUE CADA HABITANT N’HA INCREMENTAT 
EL CONSUM ENTRE 3 I 4 VEGADES;

DE RESULTES D’AIXÒ, TAMBÉ HA MULTIPLICAT LA 
SEVA PETJADA DE CARBONI A L’ATMOSFERA.



Visita guiada a les 
estacions de control de la 
qualitat atmosfèrica

Us proposem fer una visita a les estacions de control at-

mosfèric amb l’objectiu d’identificar les principals dades 

indicadores de la qualitat de l’aire que es controlen des 

d’aquestes instal·lacions. 

 
LA VISITA GUIADA ESTÀ ADREÇADA A ALUMNES DE SEGONA ENSEN-
YANÇA (DE 12 A 16 ANYS). 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE PODEU CON-

SULTAR LA WEB www.aire.ad.

Taller experimental que permet identificar els diversos 

elements que intervenen en l’efecte d’hivernacle i que 

participen en el fenomen del canvi climàtic. El taller es 

fa amb un grup classe i es desenvolupa al laboratori.

L’objectiu del taller és conèixer què és el canvi climàtic, 

experimentar alguns efectes físics associats al canvi 

climàtic i reflexionar sobre la responsabilitat individual 

que tenim nosaltres. 
 
ADREÇAT A ALUMNES 2N I 3R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA I ALUM-
NES DE SEGONA ENSENYANÇA (DE 8 A 16 ANYS)

Fred i calent.
Els perquès del canvi 
climàtic
Taller amb educador

TALLER AMB EDUCADOR

 Mobilitat i canvi climàtic

Recursos d'Andorra Sostenible

http://www.aire.ad


JOC DE L’OZZY OZONE 
Recurs en préstec. Material didàctic en format de 
joc gegant per treballar de forma lúdica tots els 
aspectes relacionats amb la capa d’ozó, així com 
les accions que podem fer per preservar-la.
ADREÇAT A TOTS ELS NIVELLS.

*Trobareu més materials i informació a l’enllaç següent: www.

ozzyozone.org. 

PAQUET EDUCATIU ACCIÓ OZÓ
Recurs en préstec. Aquest material, diferenciat 
entre primera i segona ensenyança, presenta un 
seguit d’activitats que introdueixen els problemes 
de contaminació atmosfèrica relacionats amb 
la capa d’ozó a través del personatge de l’Ozzy 
Ozone. 
 
EL MATERIAL INCLOU UN LLIBRE, FITXES I UN CD-ROM.  ESTÀ EN CASTELLÀ, 

FRANCÈS I ANGLÈS. 

ADREÇAT A ALUMNES DE PRIMERA I SEGONA ENSENYANCES (DE 6 A 16 ANYS).

QUANT CO2 EMETS EN UN ANY?
Recurs digital 
A través d’un qüestionari digital, s’identifiquen 
tots els hàbits quotidians a partir dels quals es 
generen emissions de CO2 a l’atmosfera, amb 
l’objectiu de descobrir el procés del canvi climàtic 
i entendre que en el nostre dia a dia tots som part 
implicada en aquest procés.
ADREÇAT A ALUMNES DE 3R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA/ SEGONA 
ENSENYANÇA I BATXILLERAT (DE 10 A 18 ANYS).

Podeu consultar l’aplicació fent clic aquí. 

EXPOSICIÓ “FRED I CALENT. 
ELS PERQUÈS DEL CANVI 
CLIMÀTIC”
Recurs digital.  Exposició digital en la qual es 
mostren els diversos elements que intervenen 
en l’efecte d’hivernacle i que participen en el 
fenomen del canvi climàtic, amb l’objectiu de 
conèixer les causes, les conseqüències i les 
solucions a aquest repte global.
ADREÇAT A ALUMNES DE 3R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA I SEGONA 
ENSENYANÇA (DE 10 A 16 ANYS).

Podeu descarregar l’exposició fent clic aquí.

Des d'Andorra Sostenible posem a l’abast de les escoles que hi estiguin interessats el material següent.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ US RECORDEM QUE TAMBÉ PODEU UTILITZAR EL SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC EDUCATIU DEL NOSTRE CENTRE DE DOCUMENTACIÓ.

Recursos d'Andorra Sostenible

Mobilitat i canvi climàtic

http://www.ozzyozone.org
http://www.ozzyozone.org
http://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/interactiu/calculadora/emissions.html
http://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/interactiu/Expo_CanviClimatic_2012.pdf


CANVI CLIMÀTIC  
6 graus que podrien canviar el 
món 
Documental en què es mostren 
els impactes terrestres per 
cada punt d’augment de les 
temperatures. 

COM HA CANVIAT LA 
TERRA DES DEL 1984 
Així era el mar d’Aral, a l’Àsia 
Central, l’any 1984. I així és ara: 
sec, per l’efecte de la desviació 
dels seus afluents per abastir 
cultius de regadiu. Podem veure 
aquesta evolució gràcies a l’eina 
Google Earth Timelapse.

CARBON NATION 
(2010) 
Un film sobre solucions al canvi 
climàtic que no et deixarà 
indiferent si hi creus

QUÈ PASSARIA SI TOT 
EL GEL DE LA TERRA ÉS 
FONGUÉS? 
Vídeo il·lustrat en què, amb una 
base científica, s’expliquen els 
efectes que tindria el desglaç de 
tot el gel del planeta.

QQC: AGRICULTURA I 
CANVI CLIMÀTIC 
Per al 2050 haurem de produir 
un 70% més d’aliments per 
abastir la població mundial. I cal 
fer-ho amb menys aigua, menys 
superfície de conreu i menys 
productes químics (pesticides, 
adobs, etc.).

L’ALLAU D’ARINSAL 
El 8 de febrer de 1996 es va 
produir la gran allau d’Arinsal. 
Per sort, solament van haver de 
lamentar-se danys materials.

Mobilitat i canvi climàtic

Altres recursos recomanats

https://www.youtube.com/watch?v=i7AEs0zGMJY
http://www.dailymotion.com/video/x1zqdmg_carbon-nation_shortfilms
https://www.youtube.com/watch?v=b6CPsGanO_U
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-internet/com-ha-canviat-la-terra-des-del-1984/video/5635856/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/agricultura-i-canvi-climatic/video/5568411/
https://www.youtube.com/watch?v=FW432TeCXFs


LES TEMPS CHANGENT 
(2008) 
Amb l’ajuda d’imatges generades 
per ordinador i els efectes 
especials més moderns, aquest 
documental ens mostra com 
serà el futur a finals del segle 
XXI, afectat per l’escalfament del 
planeta.

MAPAMUNDI DELS 
VENTS 
Coneix els corrents d’aire del 
planeta Terra.

MAPAMUNDI DE LA 
CONTAMINACIÓ DE 
L’AIRE 
Vols saber els nivells de 
contaminació de l’aire a escala 
mundial?

BEFORE THE FLOOD 
(2016) 
Si poguessis saber la veritat 
sobre el canvi climàtic, voldries 
saber-la?

MOBILITAT 
Reduir el trànsit compartint 
cotxe per anar a l’escola 
Una bona forma de reduir la 
contaminació causada per 
l’excés de trànsit és, sens dubte, 
el transport públic o els cotxes 
compartits.

EPHEMERAL 
Espectacular filmació a intervals 
de l’aurora boreal d’Islàndia.

Mobilitat i canvi climàtic

Altres recursos recomanats

http://www.documaniatv.com/naturaleza/before-the-flood-video_ecc5eb867.html
https://vimeo.com/172386664
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-31.98,28.74,284
https://airvisual.com/earth
http://www.documentalesgratis.es/2075-crisis-clima-documental-online/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/som-el-que-fem/reduir-el-transit-compartint-cotxe-per-anar-a-escola/video/5588827/


TORNA LA BICI 
L’embús de trànsit a les grans 
ciutats, la contaminació... dona 
una segona vida a una vella 
coneguda als entorns urbans: la 
bicicleta.

QQC: EL COTXE ELÈCTRIC ENGEGA 
El vehicle elèctric només representa el 2% de les vendes de cotxes 
del mercat, però s’estima que l’any 2050 s’implantarà a escala 
mundial.

PLUME AIR REPORT
Enllaç web 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT
Enllaç web

SETMANA EUROPEA 
DE LA MOBILITAT 
Enllaç web

SOMIAR EL FUTUR: EL TRANSPORT 
En el nostre dia a dia (anar a l’escola, a la feina, de vacances, etc.) 
tots estem en constant moviment. Ara bé, els nostres transports 
són massa contaminants, amb unes emissions de CO2 que s’han 
disparat.

ELS COSTOS DE LA 
CONTAMINACIÓ 
La batalla contra la 
contaminació avança amb 
mesures contundents, com les 
que s’han pres a Barcelona o 
les sentències pel diesel gate.

Mobilitat i canvi climàtic

Altres recursos recomanats

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/torna-la-bici/video/5636765/
https://air.plumelabs.com/
http://www.mediambient.ad/aire
http://www.mobilityweek.eu/home/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/el-cotxe-electric-engega/video/5607680/
http://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/sonar-el-futuro-2-transporte-video_b5e93951a.html
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/els-costos-de-la-contaminacio-/video/5660519/


Explicació 
Amb aquest experiment has reproduït una allau de neu recent 
seca. Aquest tipus d’allaus es caracteritza (si són prou grans) 
per generar un núvol d’aire i neu barrejada molt espectacular 
que s’anomena aerosol. Poden arribar a velocitats de l’ordre de 
100-300 km/h i l’impacte d’aquest núvol sobre el paisatge el 
pot fer canviar de valent. Fins i tot pot fer destrosses més enllà 
de la zona de dipòsit o d’acumulació.

Allau a la peixera! 
Has sentit a parlar de la gran allau d’Arinsal? Es va 

produir l’any 1996 i va ser la més greu que ha patit 

mai el nostre país. Per sort, només va causar danys 

materials. Amb aquest experiment veuràs com es 

produeix una allau de neu pols.

DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL: UNA PEIXERA, AIGUA, UN GOT DE LLET, UNA 
PLATAFORMA LLISA, UNA CASETA DE JOGUINA I UN CLINÒMETRE 
(OPCIONAL).

Pas 1.
Omple ¾ de la peixera amb 
aigua. En l’experiment, l’aigua 
representarà l’aire.

Pas 2.
2. Introdueix la plataforma llisa a 
la peixera de manera que quedi 
inclinada uns 40°- 45°. Ho pots fer a ull 
o bé fent servir un clinòmetre.

Pas 3. 
Col·loca la caseta de joguina al fons 
de la peixera. Representarà una 
construcció situada sota un vessant 
de fort pendent.

Pas 4. 
Fes baixar la llet, que representa la 
neu de l’allau, per la rampa inclinada 
perquè entri a l’aigua.

Pas 5.
Observa el núvol blanc que es forma i 
les seves turbulències. Allau!

Mobilitat i canvi climàtic

Experimenta!



Pas 3. 
Al recipient, dissol la sal i el clorur de 
cobalt en els 100 ml d’aigua. Obtindràs 
un líquid de color rosa intens.

Higroscopi de color 
L’ higroscopi és l’aparell que s’utilitza per mesurar la 

humitat de l’atmosfera.

DIFICULTAT: BAIXA 
ATENCIÓ: NECESSITES LA SUPERVISIÓ D’UN ADULT 
 
MATERIAL: PAPER DE FILTRE, 100 ML D’AIGUA, FIL DE PESCAR, 
TISORES, 1 G DE CLORUR DE COBALT, 2 G DE SAL, RECIPIENT AMPLE DE 
PLÀSTIC.

Pas 1. 
Amb les tisores, retalla el 
paper de filtre en forma 
de núvol.

Explicació 
Hi ha determinades substàncies que canvien de color segons la humitat 
ambiental, el clorur de cobalt n’és una. Així, amb l’experiment que has 
fet podràs saber, segons el color del teu núvol, si a l’aire hi ha humitat 
o no. Si es posa blau, t’indicarà que l’aire és sec; en canvi, si es posa de 
color rosa, sabràs que l’aire és humit.

Pas 2. 
Fes-hi un petit forat a la part 
superior, passa-hi el fil de 
pescar i fes un nus perquè no 
s’escapi.

Pas 4. 
Ara agafa el núvol pel fil 
de pescar, submergeix-lo 
a la mescla i penja’l en 
algun lloc.

Pas 5. 
Observa què passa! Se-
gons el seu color podràs 
saber si l’aire és humit o 
és sec.

SUPERVISIÓ D'UN ADULT

Mobilitat i canvi climàtic

Experimenta!



Residus

 

#ODS. Objectiu 11. Ciutats i Comuni-

tats sostenibles. Aconseguir que les 

ciutats i els assentaments humans 

siguin inclusius, segure, resilients i 

sostenibles.

#ODS. Objectiu 12. Consum i 

producció responsbles. Garantir 

modalitats de consum i producció 

sostenibles

LA REGLA DE LES TRES "R" ACONSELLA
QUE PEL QUE FA ALS RESIDUS,

CAL REDUIR-LOS,
REUTILITZAR-LOS I RECICLAR-LOS.

REDUIR, RECICLAR 
           I RE-UTILITZAR. 



 L’entrepà enrotllat”
Taller amb educador

Taller que té com a objectiu reflexionar sobre els 

embolcalls dels aliments i begudes que es porten a 

l’escola, el consum de productes d’un sol ús, i fomentar 

hàbits de consum per a la reducció de residus.

ADREÇAT A ALUMNES DE MATERNAL, 1R I 2N CICLE DE PRIMERA 
ENSENYANÇA, (3 A 10 ANYS).

”La Pinea se’n 
va d’excursió”
Taller amb educador

Activitat en forma de conte animat dedicada  

a treballar les temàtiques generals de la prevenció  

de residus i les bones pràctiques a la muntanya.

ADREÇAT A ALUMNES DE 1R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA

(6 A 8 ANYS).

TALLER AMB EDUCADOR TALLER AMB EDUCADOR

”

Recursos d'Andorra Sostenible



Recursos d'Andorra Sostenible

En Mínimus,  
el consumidor   
responsable”
Taller amb educador

En Mínimus és un personatge que visita la classe i ex-

plica, d’una manera amena i participativa, els aspectes 

més importants relacionats amb la minimització de re-

sidus. Posa exemples de casos pràctics com l’esmorzar 

sostenible i l’estoig escolar de compra responsable, i 

aclareix els dubtes que van sorgint.

ADREÇAT A ALUMNES DE 2N I 3R CICLES DE PRIMERA ENSENYANÇA 
(DE 8 A 12 ANYS).

Quan la bossa 
va fer un pet
Taller amb educador

És un conte teatralitzat que té com a objectiu cons-

cienciar els alumnes sobre com gestionar d’una manera 

més sostenible la producció i separació dels residus a 

casa. Després els alumnes, mitjançant un joc, practi-

quen la classificació dels residus.

ADREÇAT A ALUMNES DE MATERNAL I 1R CICLE DE PRIMERA 
ENSENYANÇA (DE 3 A 8 ANYS).

TALLER AMB EDUCADOR TALLER AMB EDUCADOR



Visita guiada a les 
deixalleries d’Andorra

Visita guiada a la deixalleria que  consisteix en una 

introducció, un recorregut per la instal·lació i una 

cloenda amb preguntes i conclusions

LA VISITA GUIADA ESTÀ ADREÇADA A ALUMNES DE 2N I 3R CICLES DE 
PRIMERA ENSENYANÇA I SEGONA ENSENYANÇA (DE 8 A 16 ANYS).

Per a més informació sobre les deixalleries podeu 

consultar la web www.mediambient.ad/deixalleries

Per fer activitats sobre les deixalleries descarregueu 

el dossier educatiu. www.sostenibilitat.ad/docs/

deixalleria.pdf

La compra en joc

Joc interactiu en el qual els alumnes hauran de realit-

zar una compra virtual de productes de diferent tipolo-

gia -alimentació, roba i tecnologia-. Durant la compra, 

s’analitzarà el cicle de vida dels productes triats per tal 

de fomentar la reflexió sobre el seu cost econòmic i am-

biental.

L’objectiu del taller és potenciar la reflexió i la conscien-

ciació envers el consum innecessari i els hàbits de les 

persones i alhora oferir eines i criteris per a fer una com-

pra més responsable i sostenible.

ADREÇAT A ALUMNES DE SEGONA ENSENYANÇA  
(DE 12 A 16 ANYS). 

Podeu descarregar l’aplicació fent clic aquí.

Recursos d'Andorra Sostenible

http://www.mediambient.ad/images/MiniSites/la_compra_en_joc/index.html


JOC DE LES DEIXALLES 
Recurs en préstec 

Material didàctic que es presta per treballar de 
forma lúdica els aspectes relacionats amb els 
residus i la recollida selectiva (material del taller 
Quan la bossa va fer un pet).
ADREÇAT A ALUMNES DE MATERNAL I 1R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA (DE 
3 A 8 ANYS).

JOC DE L’OCA DELS RESIDUS 
Recurs en préstec

Amb la mateixa dinàmica del joc de l’oca, en aquesta 
ocasió els participants passaran per un seguit de 
caselles que els incitaran a prendre hàbits més 
sostenibles tot prevenint la generació de residus. El 
material inclou 5 taulers i 5 daus per organitzar els 
alumnes en petits grups i està en català, francès i 
anglès.
ADREÇAT A TOTS ELS NIVELLS.

CAIXA DE MATERIAL PEDAGÒGIC 
MENYS ÉS MÉS
Recurs en préstec

Material didàctic en forma de fitxes per treballar la 
temàtica de la minimització de residus. Consta d’un 
dossier per al professorat, fitxes fotocopiables per a 
l’alumnat, un cartell per penjar al menjador escolar i 4 
taulers tipus joc de l’oca.
ADREÇAT A ALUMNES DE PRIMERA ENSENYANÇA I 
1R CICLE DE SEGONA ENSENYANÇA (DE 6 A 14 ANYS).

JOC DE ROL MINIMITZA. OBJECTIU: 
MENYS RESIDUS
Recurs en préstec

Un joc de rol que planteja una aproximació 
simplificada de la realitat i permet que els alumnes 
abordin un tema d’actualitat tenint en compte els 
diferents punts de vista que poden existir. En aquest 
joc, els alumnes, dividits en grups, assumeixen el 
rol de 5 col·lectius diferents: el Govern, el Comú, el 
sector empresarial, els ciutadans i els ecologistes.
ADREÇAT A ALUMNES DE SEGONA ENSENYANÇA 
(DE 12 A 16 ANYS).

EXPOSICIÓ “LES CLAUS PER A LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS”
Recurs digital

Exposició digital que mostra com podem fer menys 
deixalles a través de diverses presentacions que 
exposen les claus per sensibilitzar, produir millor, 
consumir millor, allargar la vida dels productes i 
aprendre a llençar menys residus.
ADREÇAT A ALUMNES DE 3R CICLE DE PRIMERA ENSE-NYANÇA I SEGONA 
ENSENYANÇA (DE 10 A 16 ANYS).

Podeu descarregar l’exposició fent clic aquí.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Us recordem que també podeu utilitzar el servei de 
préstec de material bibliogràfic educatiu del nostre centre 
de documentació.

Residus

Altres recursos recomanats

http://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/interactiu/Els_residus_a_Andorra.pdf


100.000 ANYS
Aquest és el temps que 
s’hauran de guardar els residus 
radioactius que generen les 
centrals nuclears perquè deixin 
de ser perillosos.

IMPACTE AMBIENTAL 
DE L’ÉSSER HUMÀ
T’has preguntat mai quin impacte 
té l’activitat de les persones 
sobre el medi ambient?

PILES GASTADES
Podem viure sense piles? 
Complicat, oi? Però com 
més piles es produeixen i es 
llencen, més productes químics 
perillosos contaminen el medi 
ambient.

MILLOR NO SABER-HO
Molts dels productes que 
utilitzem diàriament contenen 
substàncies químiques que 
podrien afectar la nostra salut, 
com ara el bisfenol A.

REDUIR, RECUPERAR, 
RECICLAR

APP GUIA DE 
RECICLATGE
Aplicació per a telèfons mòbils 
que t’ajudarà a saber on es 
llença cada residu.

Residus

Altres recursos recomanats

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/100-000-anys/video/5623046/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/energy-bits/piles-gastades/video/4471551/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-mejor-no-saber/3910243/
https://www.youtube.com/watch?v=jNmkU7CDE80
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-mobil-i-el-temps/app-de-residus-i-reciclatge/coleccio/4350/5567053/#
https://www.youtube.com/watch?v=z8l0USIklko


DESMATERIALITZAR 
L’ECONOMIA
És a dir, avançar cap a un món 
on es faci un ús més eficient dels 
materials, evitant l’abús actual 
tant a l’hora de produir com de 
consumir.

LA CADENA DE 
RECICLATGE DEL VIDRE
Reciclatge de vidre.

CAPITÁN VERDEMÁN. 
EL SUPERHÉROE DEL 
RECICLAJE. 
Editorial Juventud

EL RECICLAJE Y LA 
BASURA. 
Editorial Óceano

LOS RECICLADORES
“Los recicladores” és un projecte 
educatiu que té per objectiu 
formar tots els escolars en 
matèria de tria selectiva i 
reciclatge.

L’EMPRESA QUE NO 
FARÀ SERVIR PAPER
Una empresa de Lleida ha 
aconseguit reduir a la meitat l’ús 
del paper. Expliquem com ho ha 
fet i els seus pròxims objectius.

RECICLA. O SE 
QUEDARÁN PARA 
SIEMPRE
Curtmetratge.

Residus

Altres recursos recomanats

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/valor-afegit-16112016/video/5632094/
http://www.losrecicladores.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0FPLncjeSk8
https://vimeo.com/140940307
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/som-el-que-fem/lempresa-que-no-fara-servir-paper/video/5642840/
https://www.youtube.com/watch?v=9udQo3hHe5M


RESIDU ON VAS
Enllaç web

SETMANA EUROPEA 
DE LA PREVENCIÓ DE 
RESIDUS 
Enllaç web

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT
Enllaç web

BUTLLETÍ ESCOLES 
VERDES GENERALITAT DE 
CATALUNYA
Enllaç web

VIVIR SIN PLÁSTICO
Enllaç web

ESCUELA DE RECICLAJE
Enllaç web

DE BON GRA 
Enllaç web

Residus

Altres recursos recomanats

https://www.residuonvas.cat/
http://www.ewwr.eu/ca
http://www.mediambient.ad/residus
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti
http://vivirsinplastico.com/donde-comprar-a-granel/
http://www.escueladereciclaje.com/aula/
https://www.facebook.com/Debongra1/


Pas 3.

Ara posa-hi l’oli i barreja, després 
afegeix el suc de llimona o el vinagre 
i mescla-ho bé.

Pas 1.

Barreja dins el bol la farina, la 
sal i el bicarbonat sòdic.

Pas 2.

Afegeix l’aigua i barreja bé fins 
que aconsegueixis una massa 
homogènia.

Plastilina casolana 
DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL: UN BOL, UNA CULLERA DE FUSTA, RECIPIENTS PETITS, 5 
CULLERADES D’OLI, 5 TASSES D’AIGUA, 2 TASSES I MITJA DE SAL, 2 
CULLERADES DE SUC DE LLIMONA O VINAGRE, 5 TASSES DE FARINA, 
1 CULLERADETA DE BICARBONAT SÒDIC, COLORANTS ALIMENTARIS O 
PINTURES.

Pas 4.

Talla la massa, has de fer tants 
trossets com colors tinguis, i posa’ls 
cadascun en un recipient.

Pas 5.

Posa el colorant que vulguis 
a cada tros i barreja-ho bé 
per tal que s’escampi el 
color per tota la massa.

Ja tens la plastilina casolana 
feta, a jugar!

Residus

Experimenta!



“Totebag” 
DIFICULTAT: MITJANA

MATERIAL: TELA, FIL I AGULLA PER COSIR, TISORES, GUIX PER MARCAR 
LA TELA, REGLE.

Pas 1.

Estén la tela sobre una superfície plana i amb 
l’ajuda del regle i el guix, marca un rectangle de 
88 cm de llarg per 37 d’ample i dos més de 88 
cm de llarg per 8 d’ample.

Pas 2.

Agafa les tisores i retalla’ls.

Residus

Experimenta!



Pas 3.

Doblega per la meitat, longitudinalment, les tires 
més llargues i cus el lateral i les parts de dalt i de 
baix. Ja tens les nanses de la bossa.

Pas 4.

Ara les has de cosir. Agafa el rectangle gran, 
posa-hi les nanses, una a cada extrem per la 
part més curta, posa-les en forma de U invertida, 
com es mostra a la imatge, i cus-les.

Pas 5.

Doblega aquest rectangle gran per la meitat i cus 
les vores Ja tens llesta la bossa!

I recorda: el millor residu és el que no es 
produeix.

Residus

Experimenta!



Aigua

ODS 6. AIgua i Sanejament

Garantir la disponibilitat i una gestió 

sostenible de l’aigua i el sanejament 

per a totes les persones 

L'AIGUA VIRTUAL
QUAN PARLEM D’AIGUA VIRTUAL ENS REFERINT

A AQUELLA AIGUA QUE NO VEIEM I QUE RESULTA NECESSÀRIA 
PER A LA CADENA DE FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ
DELS BÉNS I SERVEIS QUE CONSUMIM. PER EXEMPLE,

CALEN DE L’ORDRE DE 10.000-16.000 LITRES D’AIGUA PER 
PRODUIR UN SOL KG DE CARN DE VEDELLA,

O UNS 3.000 LITRES D’AIGUA PER PRODUIR UN SOL KG 
D’ARRÒS, O QUASI 3.000 LITRES

PER FER UNA SAMARRETA.



“Tristaina i la fàbrica 
de l’aigua”
Taller amb educador

L’aigua és un recurs escàs i alhora indispensable per a 

la vida. Es coneixen unes 6.000 formes de dir “aigua” en 

tots els idiomes del planeta. A partir d’aquesta paraula 

s’inicia un treball que té per objectiu donar a conèixer 

de manera amena i participativa el cicle natural de 

l’aigua, així com conscienciar i sensibilitzar els infants 

sobre el bon ús d’aquest recurs.

TALLER ADREÇAT A ALUMNES DE MATERNAL I 1R CICLE DE PRIMERA 
ENSENYANÇA (DE 3 A 8 ANYS).

“Una gota val per molt”
Taller amb educador

En aquest taller, un cuiner científic desvelarà les 

claus dels processos de potabilització i depuració de 

l’aigua mitjançant l’experimentació i mostrarà pas a 

pas el circuit que recorre l’aigua de consum humà, 

amb l’objectiu de conèixer el procés de potabilització 

d’aquest recurs, diferenciant els tractaments  

físic i químic, i conscienciar sobre l’ús responsable  

de l’aigua per afavorir-ne la depuració.

ADREÇAT A ALUMNES DE 2N CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA (DE 8 
A 10 ANYS).

TALLER AMB EDUCADOR TALLER AMB EDUCADOR

Recursos d'Andorra Sostenible

Aigua



Visita guiada  
al Camí Hidroelèctric 
d’Engolasters 
Museu de l’Electricitat de FEDA

Visita guiada per la història de l’electricitat d’Andorra, 

en el curs de la qual, entre altres coses, podreu visitar 

la presa del llac d’Engolasters, caminar per sobre  

els canals que capten l’aigua dels rius i aprendre  

com es controla la producció d’electricitat. 

Més informació i reserves:  Tel. +376 739 111  

museumw@feda.ad   |   www.fedacultura.ad

VISITA ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS.

Visita guiada a la Farga 
Rossell

La Farga Rossell, datada l’any 1842, va ser una de 

les últimes fargues actives d’Andorra. Mitjançant un 

audiovisual us mostraran com es produeix el procés 

de transformació del mineral de ferro en lingots i la 

importància de la metal·lúrgia a Andorra a finals del 

segle XIX i principis del XX.

Per a més informació podeu contactar amb:

Ministeri de Cultura

Edifici administratiu del Govern

C. Prat de la Creu, 62-64, 1r pis AD500

Andorra la Vella / Tel: +376 875 700

Aigua

Recursos d'Andorra Sostenible



Visita guiada a les 
estacions depuradores 
d'Andorra

Us proposem fer una visita guiada a les Estacions 

Depuradores d'Aigües Residuals del país amb l’objectiu 

d’aprofundir en l’àmbit de la gestió i la depuració de 

l’aigua.

Per a més informació sobre les depuradores i el procés 

de depuració de l’aigua, podeu consultar la pàgina 

web www.depuradores.ad. 

* DESPLAÇAMENT GRATUÏT PER A TOTES LES ESCOLES. TENIU A LA 
VOSTRA DISPOSICIÓ DOSSIERS EDUCATIUS RELACIONATS AMB AQUES-
TA ACTIVITAT. ELS PODEU DESCARREGAR SEGUINT AQUEST ENLLAÇ:  

www.sostenibilitat.ad/docs/edar.pdf

LA VISITA ESTÀ ADREÇADA A ALUMNES A PARTIR DE 3R CICLE DE 
PRIMERA ENSENYANÇA.

De la muntanya fins  
al riu, els camins  
de l’aigua
Taller amb educador

Dos recorreguts que consisteixen a observar i treballar 

aspectes relacionats amb l’aigua en el seu estat na-

tural, al riu d’Urina, i amb l’aigua residual provinent de 

l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Canillo.

ADREÇAT A ALUMNES DE 2N I 3R CICLE  
DE PRIMERA ENSENYANÇA (DE 8 A 12 ANYS)

TALLER AMB EDUCADOR

Recursos d'Andorra Sostenible

Aigua

http://www.sostenibilitat.ad/docs/edar.pdf


ESTANYS I MOLLERES 
D’ANDORRA
Petit vídeo documental que viatja 
a través de les diferents zones 
humides d’Andorra.

LA BATALLA PER 
L’AIGUA
A moltes ciutats properes a 
Andorra (com ara Barcelona) 
l’aigua ha estat sempre 
gestionada a través d’empreses 
privades, una situació que 
actualment s’està revertint.

EL SANEJAMENT  
DE LES AIGÜES A 
ANDORRA
La nostra activitat diària 
comporta un consum d’aigua. 
Arran d’aquest ús, l’aigua 
utilitzada veu malmesa la seva 
qualitat i en resulta contaminada. 
Per aquest motiu, aquestes 
aigües reben el nom d’aigües 
residuals. 

ELS EMBASSAMENTS I 
LES RESERVES D’AIGUA
Vols conèixer les entranyes d’una 
infraestructura essencial per 
garantir l’aigua?

DELTES SOTA PRESSIÓ
El Danubi, l’espina fluvial 
d’Europa, i l’Ebre a la península 
Ibèrica són paràboles del que 
succeeix al llarg de les seves 
aigües. Els seus deltes, i en 
conjunt els trams fluvials inferiors 
s’han demostrat com els espais 
més fràgils d’aquests grans 
ecosistemes.

AQUEST RIU ÉS MEU
La restauració fluvial és una 
tasca ambiental força necessària. 
Per aquest motiu, la International 
River Foundation concedeix cada 
any un premi europeu al millor 
projecte de restauració fluvial.

Aigua

Altres recursos recomanats

https://www.youtube.com/watch?v=t9AjRF63kUg
https://www.youtube.com/watch?v=7UirUwL5ZgI
https://www.youtube.com/watch?v=ViKNhWrmRtU
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-batalla-per-laigua/video/5643169/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-deltas-bajo-presion/1223818/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-este-rio-mio/3600329/


PONYO EN EL 
ACANTILADO (2008)
Un dels valors principals 
d’aquest film de Hayao Miyazaki 
és la preservació del medi 
ambient.

Enllaç web

L’EXPERIMENT DE 
L’AIGUA
Experiment de recerca que convida 
a la reflexió sobre la importància 
d’aquest recurs vital i sobre la 
manera com els nostres hàbits 
quotidians esdevenen un impacte.

Enllaç web

L’AVENTURA DE 
L’AIGUA
Sèrie documental de tres 
capítols que repassa la història 
de l’aigua al planeta Terra.

JOC DE L’AIGUA
Joc interactiu que ensenya a 
estalviar aigua a través d'accions 
quotidianes

Enllaç web

AIGUA: LA 
INVESTIGACIÓ 
D’UN FENOMEN 
INEXPLICABLE
El nostre organisme, el dels 
animals i el de les plantes està 
format principalment d’aigua. 
Al llarg de la història s’han dut 
a terme moltes investigacions 
sobre aquest element, però 
l’aigua encara ens pot sorprendre 
amb propietats insòlites.

L’AIGUA DOLÇA
L’aigua dolça és un recurs 
essencial per a la vida al planeta 
Terra.

Aigua

Altres recursos recomanats

https://www.youtube.com/watch?v=89LbtkHG0c4
http://www.h2oexperiment.com/
http://www.lafactoriainteractiva.com/games/Jocs/jocaigua.html
https://beteve.cat/verd-primera/reportatge-lexperiment-de-laigua/
http://www.lafactoriainteractiva.com/games/Jocs/jocaigua.html
http://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/top-secret-agua-la-investigacion-de-un-fenomeno-inexplicable-video_f2e1f7883.html
http://www.documaniatv.com/naturaleza/la-aventura-del-agua-1-el-agua-y-su-planeta-video_30462a5cc.html
http://www.documaniatv.com/naturaleza/planeta-tierra-3-el-agua-dulce-video_ba21b9050.html


L’AIGUA VIRTUAL
Quan parlem d’aigua virtual ens 
referim a aquella aigua que no 
veiem i que resulta necessària  
per a la cadena de fabricació  
i comercialització dels béns  
i serveis que consumim.

DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT 
Enllaç web

OFFICE INTERNATIONAL DE 
L’EAU
Enllaç web

WORLD WATER DAY 2018
Enllaç web

LA PETJADA HÍDRICA
Indicador ambiental que fa 
referència al consum d’aigua, tant 
real com virtual, d’una persona, 
indústria, etc. És l’indicador que 
mostra el volum d’aigua que es 
necessita per a proveir un individu 
(o també activitat industrial, etc.) 
de tots els serveis i productes que 
consumeix.

Enllaç web

INFOGRAFIA DE 
L'AIGUA
El recurs hídric d'un país o d'una 
conca és la quantitat d'aigua 
disponible considerant tots 
els seus estats i tots els seus 
orígens.

Enllaç web

http://www.

Aigua

Altres recursos recomanats

http://www.sostenibilitat.ad/temes-de-sostenibilitat/aigua/
http://www.mediambient.ad/aigua
http://www.oieau.fr/
http://www.unwater.org/what-we-do/inspire-action/
http://waterfootprint.org/en/
http://www.sostenibilitat.ad/docs/andorra_aigua.pdf


Pas 1.

Talla la base del recipient 
de plàstic; obtindràs un 
cilindre.

“Aiguascopi”
Sempre has volgut saber què passa sota l’aigua? Ara 

ho podràs veure perfectament sense necessitat de 

mullar-te el cap.

DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL: UN RECIPIENT DE PLÀSTIC, TISORES, FILM TRANSPARENT, 
GOMES ELÀSTIQUES.

Pas 2.

Talla un quadrat de film 
transparent i col·loca’l 
damunt d’un dels extrems 
del recipient.

Pas 3.

Fixa el film amb les 
gomes elàstiques, que no 
es mogui!

Pas 4.

Ja tens un giny per 
mirar tot el que passa 
sota l’aigua sense 
haver de ficar-hi el 
cap!

Aigua

Experimenta!



Font d’Heró
Heró d’Alexandria va viure al segle I dC i va ser 

enginyer i matemàtic. Una de les seves obres va ser 

una màquina hidràulica, la font d’Heró. Avui dia es fan 

servir nombroses versions d’aquesta font a les classes 

de física, com a demostració dels principis d’hidràulica 

i pneumàtica.

DIFICULTAT: ALTA

MATERIAL: DOS AMPOLLES DE PLÀSTIC AMB ELS TAPS, UN BOL DE 
PLÀSTIC, UN TUB FLEXIBLE DE PLÀSTIC (COM ELS QUE S’UTILITZEN 
ALS AQUARIS), COLA CALENTA, BARRINA.

Pas 1.

Amb la barrina, fes un forat a la part inferior 
del bol, pel qual ha de passar el tub de 
plàstic.

Pas 2.

 Fes passar uns 60 centímetres de tub i 
segella-ho amb cola calenta.

Pas 3.

Fes dos forats al tap d’una 
de les ampolles de plàstic 
(aquesta serà el contenidor 
de subministrament d’aire i ha 
d’estar a la part més baixa de 
l’aparell). Per un dels forats, 
fes-hi passar el tub que està 
unit al bol, fes-lo baixar gairebé 
fins al fons de l’ampolla. Per 
l’altre, introdueix un altre tros 
de tub que entri només uns 3 
centímetres i segella’ amb la 
cola.

Pas 4.

A l’altra ampolla fes, igual 
que abans, dos forats al tap 
(aquesta serà el contenidor de 
subministrament d’aigua, i per 
això l’hauràs d’emplenar).

Aigua

Experimenta!



Pas 5.

Agafa el tub de plàstic que 
ve de la primera ampolla i 
introdueix-lo en un dels forats 
del tap de la segona ampolla 
uns 3 centímetres.

Pas 6.

Per l’altre forat has de fer 
passar un tros de tub fins quasi 
al fons de l’ampolla i que, per 
la part de dalt, sobresurti uns 6 
centímetres. Aquest últim tros 
de tub haurà d’anar de tornada 
a la font.

Pas 7.

Fes un últim forat a la base 
del bol per tal de fer-hi entrar 
l’últim tub. Assegura’t que està 
per sobre del nivell de l’aigua.

Pas 8.

Lentament, omple 
el bol amb aigua i 
observa!

Explicació

L’aigua flueix des del 
bol fins al contenidor de 
subministrament d’aire 
per mitjà de la gravetat. 
Això desplaçarà l’aigua 
del segon contenidor i 
farà que es dispari pel tub 
tornant l’aigua al bol.

Aigua

Experimenta!



Soroll
Semàfor acústic
Recurs en préstec

El semàfor acústic és una forma molt intuïtiva de saber com és el 

nivell acústic d’un espai com ara l’aula, el menjador de l’escola, la 

biblioteca o el pati, alhora que sensibilitza sobre la importància de 

mantenir un ambient acústic adequat. De manera visual i molt sen-

zilla, fent servir el codi de colors del semàfor, podrem comprovar 

la intensitat del soroll ambiental i saber si és correcte o bé està per 

sobre dels límits recomanats.  

Aquest nou recurs en préstec s’acompanya d’un dossier didàctic 

on hi trobareu diferents activitats per saber més coses sobre con-

ceptes relacionats amb el so i el soroll, a més de consells i bones 

pràctiques per respectar un ambient acústic correcte. 

#ODS. Objectiu 11. Ciutats i 

Comunitats sostenibles. Aconseguir 

que les ciutats i els assentaments 

humans siguin inclusius, segure, 

resilients i sostenibles.

#ODS. Objectiu 13. Acció climàtica. 

Adoptar mesures urgents per a 

combatre el canvi climàtic i els 

efectes d'aquest.



EN AMBDÓS TALLERS ES POSA ÈMFASI EN ELS EFECTES DEL SOROLL EN 
LA CONVIVÈNCIA I LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES I EN LES 
MESURES DE PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DELS NIVELLS ACÚSTICS.

Recursos d'Andorra Sostenible

El soroll que ens envolta
Taller amb educador

Taller que té per objectiu explicar a l’alumnat què és 

el so, quins paisatges sonors hi ha a la ciutat, què és 

el soroll i com es mesura, com es pot fer un mapa 

sònic de l’escola, etc. mitjançant tres dinàmiques 

participatives:

- Paisatges sonors

- El sonòmetre

- El soroll a l’escola

ADREÇAT A ALUMNES DE 2N I 3R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA 
I ALUMNES DE SEGONA ENSENYANÇA (DE 8 A 16 ANYS), AMB 
CONCEPTES I METODOLOGIA ADAPTATS A CADA EDAT.

Sr. Soroll i Sr. So
Taller amb educador

Taller mitjançant el qual els alumnes aprendran 

a distingir entre soroll i so utilitzant diferents 

instruments, materials i recursos audiovisuals a partir 

de les següents dinàmiques participatives:

- Endevina què està sonant! 

- El Sr. Soroll i el Sr. So

- Soroll o so?

ADREÇAT A ALUMNES DE MATERNAL I 1R CICLE DE PRIMERA 
ENSENYANÇA (DE 3 A 8 ANYS)

TALLER AMB EDUCADOR TALLER AMB EDUCADOR

Soroll



COM ES VEU EL SO?
Ja és possible veure el so gràcies 
a l’estrioscòpia.

EXISTEIX EL SILENCI 
ABSOLUT?
Hi ha qui diu que si un arbre cau 
enmig del bosc i no hi ha ningú 
per sentir-ho, no produeix cap 
so, perquè el so és producte de 
la nostra percepció.

POTS REFIAR-TE DE 
LES TEVES ORELLES?
Estem acostumats a sentir parlar 
de les il·lusions òptiques, però, 
i les auditives? Pots refiar-te del 
que senten les teves orelles?

EL MAPA SONOR 
DEL MÓN
Quasi el 70% de la població que 
viu en ciutats té dificultats per 
diferenciar entre els sons que 
ens ofereix la natura i els ha de 
tornar a aprendre.

BATBAND
Auriculars per conducció òssia.
Enllaç web

RUIDO, EL ENEMIGO 
SIGILIOSO
Reportatge d’El País semanal 
dedicat a la contaminació 
acústica.
Enllaç web

Soroll

Altres recursos recomanats

https://www.youtube.com/watch?v=px3oVGXr4mo
https://www.youtube.com/watch?v=kzo45hWXRWU
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-mapa-sonoro-del-mundo/3777614/
https://www.youtube.com/watch?v=_iyunNdbTx0
https://batband.com/
http://elpais.com/elpais/2017/04/26/actualidad/1493230258_905952.html


LA BATALLA DEL RUIDO
Cada cop són més les persones 
que, fartes de patir el soroll a 
les ciutats, es rebel·len contra 
aquesta contaminació invisible.
Enllaç web

HISTÒRIA D’UNA 
ORELLA
Llibre adreçat als primers 
lectors, però pot ser una lectura 
amb la qual iniciar un debat 
sobre l’acústica.
Enllaç web

NEIL HARBISSON O 
L’ART D’ESCOLTAR ELS 
COLORS
Quan era petit, al jove artista 
contemporani Neil Harbisson li 
van diagnosticar acromatòpsia, 
que és la incapacitat per 
percebre els colors, però 
gràcies a una antena que porta 
implantada al crani pot sentir-los.

POT EL SILENCI 
TORNAR-TE BOIG?
En aquest vídeo veureu 
l’experiència d’un noi que va 
passar més d’una hora en una 

cambra anecoica.
10 MANERES DE 
LLUITAR CONTRA 
LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA
Pòster de la Comissió Europea 
on, de manera il·lustrada, ens 
ensenyen diverses formes per 
actuar en la prevenció del soroll.

Enllaç web

L’OÏDA
Capítol de la sèrie Il était une 
fois... la vie, del 1987, on ens 
expliquen el funcionament del 
sentit de l’oïda.

Soroll

Altres recursos recomanats

http://blocs.xtec.cat/sosoroll/files/2012/03/RUIDOS.pdf
https://agora.xtec.cat/escpalmademallorca/projecte-fem-trailer-books/trailer-book-historia-duna-orella/
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/10_contra_contaminacio_acustica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4cXEDrIt1yY
https://www.youtube.com/watch?v=mXVGIb3bzHI
https://www.youtube.com/watch?v=VHIDWIjkkj4


APP SONÒMETRE
Com podem convertir el 
nostre dispositiu mòbil en un 
sonòmetre.
Enllaç web

REGLAMENT DE CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A 
ANDORRA 
Enllaç web

LLEI ANDORRANA SOBRE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  
I ELS SOROLLS 
Enllaç web

INTERNATIONAL NOISE AWARENESS 
DAY
Enllaç web

ANDORRA SOSTENIBLE
Enllaç web

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Enllaç web

Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya 
Enllaç web

Soroll

Altres recursos recomanats

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound
https://www.bopa.ad/bopa/008032/Pagines/4D8A.aspx
http://www.aire.ad/assets/documents/10200707_Llei_Contaminacio.pdf
http://chchearing.org/noise/day/
http://www.sostenibilitat.ad/temes-de-sostenibilitat/soroll
http://www.mediambient.ad/contaminacio-acustica
http://www.coamb.cat/puntambiental/


La botzina
Experimenta amb els sons i descobreix per què uns 

sonen més aguts i d’altres més greus.

DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL NECESSARI: AMPOLLA DE PLÀSTIC DE ½ LITRE, UN 
GLOBUS, PALLETA, CINTA ADHESIVA, TISORES, BARRINA, TROS DE 
CARTOLINA, GOMES ELÀSTIQUES.

Pas 1.

Talla l’ampolla per la meitat de forma ben 
recta. Per fer-ho, enganxa-hi un tros de cinta 
adhesiva que et farà de guia.

Pas 3.

Perquè no s’escapi gens d’aire, fixa el globus a 
l’ampolla amb cinta adhesiva.

Pas 2.

Talla el globus just per on comença el coll i, com 
si fos una gorra de piscina, posa’l a l’ampolla de 
plàstic.

Soroll

Experimenta!



Pas 4.

Amb la barrina, fes un forat a un parell de dits 
de la vora de l’ampolla. Fixa’t en la imatge.

Pas 6.

Ara has d’introduir la cartolina pel coll de 
l’ampolla. Per fer-ho, enrotlla la cartolina i fixa-la 
amb les gomes elàstiques. Assegura’t que la 
cartolina toca el globus.

Pas 5.

Fes passar la palleta pel forat. Si no hi passa, 
prova de fer un tall en diagonal a la punta de la 
palleta.

Explicació: 

Com més curta sigui la cartolina, més aguda sonarà la botzina, i al contrari, com més llarga 
sigui, més greu sonarà. Pots fer diverses botzines amb cartolines de diverses llargades per 
tenir diverses sonoritats.

Soroll

Experimenta!



Pas 1.

Lliga un tros de corda a cada 
extrem les penjador metàl·lic.

Pas 2.

Agafa els extrems lliures de 
les cordes i enrotlla-te’ls, un a 
cada dit índex.

Explicació: 

Quan sentim la nostra veu gravada, arriba a la nostra oïda a través 
de l’aire. D’altra banda, quan parlem, la nostra pròpia veu ens arriba 
a l’oïda a través de dos medis, un és l’aire i l’altre són els ossos, així 
que ens arriba des de dins i des de fora. Els nostres ossos milloren 
les vibracions de baixa freqüència, la qual cosa fa que percebem la 
nostra veu més greu que quan la sentim només a través de l’aire.

Pas 3.

Primer, comprova què passa quan 
el so viatja per l’aire. Dona un cop 
al penjador metàl·lic sobre un altre 
objecte, per exemple, una taula.

Per què la nostra veu 
gravada sona diferent?
Algun cop has sentit la teva veu gravada? I t’ha fet la 

sensació que sona diferent? Amb aquest experiment, 

sabràs per què! Comprova com les ones sonores es 

propaguen de forma diferent a l’aire i en un medi sòlid.

DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL: UN PENJADOR METÀL·LIC I DOS TROSSOS DE CORDA FINA.

Pas 4.

Ara, fica’t els dits sobre els quals 
t’has enrotllat la corda (l’índex) a les 
orelles i dona un cop al penjador 
sobre un altre objecte. Com ha 
canviat el so?

Soroll

Experimenta!



Biodiversitat

 

#ODS. Objectiu 15. Vida terrestre. 

Protegir, restaurar i promoure l'ús 

sostenible dels ecostistemes terres-

tres, gestionar els boscos de manera 

sostenible, combatre la desertifica-

ció, aturar i revertir la degradació del 

sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat

PARCS NATURALS
 GRÀCIES A LA SEVA PRIVILEGIADA POSICIÓ ALS PIRINEUS 

I AL CLIMA, ANDORRA ÉS UN PAÍS AMB UNA BIODIVERSITAT
EXCEPCIONAL, CARACTERITZADA PER UN VENTALL

D’HÀBITATS MOLT DIVERSOS QUE ACULLEN UN NOTABLE
NOMBRE D’ESPÈCIES D’ÉSSERS VIUS, ALGUNS

DELS QUALS MOLT PARTICULARS.

CUIDEM LA NATURA I APROPEM-LA ALS NENS.



Biodiversitat

Connecta’t amb 
la biodiversitat
Taller amb educador

Amb aquest taller, els alumnes aprendran els concep-

tes autòcton i al·lòcton. Coneixeran de més a prop els 

animals del país i els seus hàbitats, i quina posició ocu-

pen en la cadena tròfica. 

 
ADREÇAT A ALUMNES DE 2N I 3R CICLE DE PRIMERA  
ENSENYANÇA (DE 8 A 12 ANYS). 

Enreda’t amb la 
biodiversitat 
Recurs en préstec

Taller que vol acostar, d’una manera lúdica i divertida, 

la fauna i els hàbitats del Principat a grans i petits. 

A PARTIR DE 5 ANYS.

Recursos d'Andorra Sostenible

TALLER AMB EDUCADOR



Som paisatge
Taller amb educador

El taller és una introducció al concepte, l’observació i 

l’anàlisi de l’evolució del paisatge mitjançant el joc amb la 

tècnica de la fotografia diacrònica (entre la dècada dels 

anys quaranta del segle XX i l’actualitat). 

ADREÇAT A ALUMNES DE 2N I 3R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA I 1R 
CICLE DE SEGONA ENSENYANÇA (DE 8 A 14 ANYS). 

La Pinea busca casa
Taller amb educador

A partir de material didàctic (conte i titelles), l’educador 

explica la història d’un petit esquirol, la Pinea, que 

busca un espai adequat per a les seves cries. Durant el 

relat descobreix la flora i la fauna del parc i les seves 

característiques. 

ADREÇAT A ALUMNES DE MATERNAL I 1R CICLE  
DE PRIMERA ENSENYANÇA (DE 3 A 8 ANYS). 

Biodiversitat

Recursos d'Andorra Sostenible

TALLER AMB EDUCADOR TALLER AMB EDUCADOR



Biodiversitat

ESTAT NATURAL 
CENMA 
Sèrie audiovisual que dóna a 
conèixer la riquesa i la varietat 
del medi natural d’Andorra. 

ELS JARDINS DEL SOL
El món mediterrani va més enllà 
de les zones properes al mar, i els 
éssers vius que hi habiten estan 
en una lluita constant contra el 
Sol, l’elevada radiació i les altes 
temperatures. 

RASTRES  
Publicació del Departament de 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
del Govern d’Andorra en què 
s’informa de la fauna del país 
i els aspectes que hi estan 
relacionats. 
Enllaç web

EL BENESTAR ANIMAL 
IMPORTA
Eduard Punset parla amb 
Stamp-Dawkins, experta en 
comportament animal, sobre 
la necessitat de contrastar 
científicament el que sabem de 
la qualitat de vida dels animals.

QUÈ PASSARIA SI 
DESAPAREGUESSIN 
LES ABELLES?

QQC: FER EL LLUÇ
Les poblacions de lluç a la 
Mediterrània estan en un estat de 
conservació molt crític.

Altres recursos recomanats

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdmYAcUrpHB1wr0bQ7ZKZmz1ZqP94tCfB
http://www.patrimoninatural.ad/divulgacio-habitats-fauna
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-bienestar-animal-importa/1692742/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-universo-escondido/universo-escondido-jardines-del-sol/3292479/
https://www.youtube.com/watch?v=JilYBVrFiLA&index=13&list=PLvFsG9gYFxY-Ok43K4pQ8S7cdiK3YNX7b
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/fer-el-lluc/video/5579890/


Biodiversitat

MI VECINO ES UN OSO
Fins fa 500 anys, a totes les 
muntanyes de la península 
Ibèrica hi vivia l’os bru, però la 
destrucció del seu hàbitat i la 
caça l’han portat a estar quasi 
extingit.

APRENDRE A PROTEGIR 
LA BIODIVERSITAT
Video educatiu de la Unesco 
on ens ensenyen l’important de 
vetllar per la biodiversitat.

EL MÓN SEGONS 
MONSANTO (2008)
Documental de Marie Monique 
Robin que ens dona una 
perspectiva àmplia i aterradora 
sobre què és la multinacional 
Monsanto i els seus productes.

EL CANT DELS OCELLS
Descobreix com piulen alguns 
dels ocells més comuns del 
nostre entorn.
Enllaç web

POLINIZAPP
Aplicació desenvolupada pel 
Reial Jardí Botànic de Madrid que 
convida el jugador a entendre 
el procés de pol·linització de les 
plantes.
Enllaç web

CALL OF LIFE (2010)
Documental que explora la 
possible extinció massiva 
d’espècies (a l’enllaç hi ha el 
tràiler).

Altres recursos recomanats

https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/20663.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jardinbotanico.polinizacion&hl=es
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-16/3757522/
https://www.youtube.com/watch?v=BCkUd75eHBc
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/20663.html
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/7350/Call-of-Life--Facing-the-Mass-Extinction


Biodiversitat

MEDI AMBIENT
Enllaç web

PATRIMONI NATURAL
Enllaç web

COS DE BANDERS
Enllaç web

NACIONS UNIDES 
Enllaç web

CONVENI DE 
DIVERSITAT BIOLÓGICA
Enllaç web

UNIÓ INTERNACIONAL 
PER LA CONSERVACIÓ 
DE LA NATURA
Enllaç web

CENMA
Enllaç web

CIUTATS
Les ciutats estan creixent a un 
ritme més ràpid que qualsevol 
altre hàbitat de la Terra. Poden 
semblar un lloc improbable 
perquè els animals hi visquin, però 
alhora són un món sorprenent 
d’oportunitats per a la vida.

LA ALDEA ANIMADA
Aquest documental ensenya la 
perspectiva del món que tenen els 
animals que viuen al costat dels 
éssers humans.

TRENCALÒS 2016: UNA 
HISTÒRIA D’ÈXIT
El 24 de juny del 2016 celebràvem 
que el pollet de trencalòs 
(Gypaetus barbatus), que durant 
més de cent dies havia estat 
creixent a Andorra, volava del niu.

TERRA (2015)
Terra narra la història de la vida al 
planeta.

Altres recursos recomanats

http://www.documaniatv.com/naturaleza/planeta-tierra-ii-6-ciudades-video_be7f6d897.html
http://www.mediambient.ad/paisatge
http://www.patrimoninatural.ad/
http://banders.ad/
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
https://www.cbd.int/
http://www.iucn.org/
http://www.iea.ad/cenma
http://www.documaniatv.com/naturaleza/la-aldea-animada-video_ef6f666a9.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOiWLKdZQyA
http://www.documaniatv.com/naturaleza/terra-video_61b163c92.html


Biodiversitat

Pas 1.

Poleix els calaixos.

Pas 2.

Tria la forma que vols que 
tingui l’hotel, encola els 
calaixos i deixa’ls assecar.

Pas 3.

Assegura l’estructura amb 
els claus.

Pas 4.

Si vols, pots pintar l’hotel, 
però assegurat que la 
pintura està lliure de tòxics.

Hotel per a insectes
Els insectes són uns aliats vitals per a la nostra 

vegetació perquè intervenen en múltiples processos, 

com ara la reproducció. Alguns són pol·linitzadors 

i, d’altres, depredadors de plagues; és per això que 

també se’ls anomena familiarment com “els auxiliars 

del jardiner”.

DIFICULTAT: ALTA

MATERIAL: CALAIXOS DE FUSTA, UN PARELL DE TESTOS DE CERÀMICA, 
LLAUNES DE CONSERVA BUIDES, MALLA DE GALLINER, CLAUS, 
MARTELL, UN PARELL DE FEMELLES TANCADES, COLA PER A FUSTA, 
FILFERRO, MALLA PLÀSTICA, TREPANT, POLIDORA, GRAPADORA, 
PALLA, TRONCS, BRANQUILLONS I VIROSTA, CARTRÓ CORRUGAT, 
CANYES, ESCORÇA I FULLES, 
PINTURA LLIURE DE TÒXICS I PINZELL (OPCIONAL).

Experimenta!



Biodiversitat

Pas 5.

A la part inferior de 
l’estructura posa-hi les 
femelles tancades, una a 
cada banda.

On s’ha de col·locar l’hotel per a insectes? 

És important que sigui un lloc arrecerat del vent, orientat, si pot ser, cap al sud o el sud-est. S’ha 
d’evitar el contacte directe amb el terra per no tenir un excés d’humitat. Ha d’estar protegit de la 
pluja i situat a prop de plantes i flors, ja que són la font i entorn d’alimentació dels insectes.

a. Agafa la malla plàstica i la palla, fes un farcell i 
posa’l dins el test. Enrotlla filferro en un palet i passa 
el sobrant entre el farcell i després pel forat del test; 
el pal farà de límit. Penja’l a la femella tancada que 
has col·locat a la base de l’hotel. Fes el mateix amb 
l’altre test.

b. Agafa els troncs més grans que tinguis i, 
amb el trepant, fes uns forats a la part de dins 
de diversos diàmetres. Col·loca’ls al calaix 
inferior de l’hotel, de manera que ocupin la 
meitat de l’espai.

Ara toca preparar les habitacions:

Experimenta!



Biodiversitat

Hi ha molts insectes que són beneficiosos per al nostre hort. S’encarreguen de 
mantenir a ratlla els que ens fan malbé les plantes. Els testos amb palla cap per 
avall de l’hotel serviran perquè s’hi instal·lin les tisoretes, grans devoradores de 
pugó.

Els troncs amb forats seran refugi d’abelles solitàries i de vespes, pol·linitzadores 
i depredadores. El feix de branquillons i virosta acollirà escarabats i marietes, els 
altres famosos devoradors de pugó. 
 

L’habitació amb palla l’ocuparan aranyes i altres insectes.

Les canyes, buides per dins, seran refugi d’abelles solitàries i dípters (com la 
mosca). En els trossos d’escorça s’hi instal·laran centpeus, escarabats, aranyes 
i porquets de Sant Antoni, que són descomponedors de matèria orgànica. Per 
acabar, al departament del cartró corrugat hi viuran les crisopes, devoradores de 
diverses plagues.

Explicació:

c. A l’altra meitat, posa-hi 
branquillons i virosta.

d. A l’habitació del mig, posa-hi 
palla. Quan acabis de col·locar-la, 
tapa-la amb la malla de galliner 
perquè no caigui. Grapa la malla 
amb la grapadora.

e. A la part de dalt de tot hi aniran les 
llaunes. En unes, posa-hi trossets de 
canya,en d’altres, escorça i fulles, i, 
per acabar, el tros de cartró corrugat 
i enrotllat.

Experimenta!



Biodiversitat

Petit ecosistema
Els ecosistemes són l’espai on viuen els éssers vius i 

les relacions que hi tenen lloc.

DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL: UNA JARDINERA RECTANGULAR, TERRA, UNA PEDRA 
MITJANA, UN TRONC PETIT, UN POT DE VIDRE I COMPOST, UN LLOC 
EXTERIOR ON LA JARDINERA ESTIGUI SEGURA I ET SIGUI FÀCIL 
OBSERVAR-LA.

Pas 1.

Barreja la terra amb el compost i 
omple la jardinera.

Pas 2.

Enterra el pot de vidre, de manera 
que quedi l’obertura arran de terra; 
així, quan plogui, s’omplirà d’aigua.

Pas 3.

Enterra el tronc fins a la meitat, al 
centre de la jardinera.

Pas 4.

A l’extrem oposat d’on és el pot de 
vidre, posa-hi la pedra.

Pas 5.

Ara toca esperar i observar!

Pas 6.

Apunta en un quadern tots els 
canvis que vegis i fes-ne una foto 
cada setmana.

Pas 7. 

Ja veuràs com, a poc a poc, la 
jardinera començarà a omplir-se 
de vida!

Explicació: 

La vida s’obre camí, com diria l’Alan Grant, el protagonista de Parc Juràssic! 
El compost és ric en nutrients, l’aire i els animals transporten llavors, la llum i 
l’aigua són font de vida. Tots aquests aspectes han sigut els que han permès 
que aquella jardinera on no hi havia res ara estigui plena de vida.

Experimenta!



 

#ODS. Objectiu 7. Energia neta 

i asqeuible. Garantir l'accés a 

una energia assequible, segura, 

sostenible i moderna per a totes les 

persones.

#ODS. Objectiu 11. Ciutats i 

Comunitats sostenibles. Aconseguir 

que les ciutats i els assentaments 

humans siguin inclusius, segure, 

resilients i sostenibles.

Energia
ANDORRA ÉS UN PAÍS AMB FORTA DEPENDÈNCIA

ENERGÈTICA DE L’EXTERIOR. DE FET, EL 97% DE L’ENERGIA 
QUE ES CONSUMEIX S’IMPORTA DE FORA. LES DUES FONTS 
PRINCIPALS D’ENERGIA DE QUÈ FA ÚS ANDORRA SÓN ELS 

HIDROCARBURS PER AL TRANSPORT 
I LA CALEFACCIÓ DE  LES LLARS I L’ELECTRICITAT

        PER A LA IL·LUMINACIÓ.

REDUCCIÓ DE COSTOS
EL GOVERN D’ANDORRA TREBALLA EN LA 

CONSCIENCIACIÓ I LA REDUCCIÓ DE LA FACTURA 
ENERGÈTICA CONJUNTA AMB CAMPANYES DE

SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE L’ESTALVI ENERGÈTIC 
COM ESTALVIA AMB L’ENERGIA I NO PERDIS ENERGIA, 

QUE PODREU TROBAR AL PORTAL
www.energia.ad.

http://www.energia.ad.


La Casa dels enginys  
Taller amb educador

Taller polivalent que consta de fins a cinc modali-

tats d’activitats per treballar els àmbits temàtics de 

l’energia, el canvi climàtic i la construcció sostenible. 

L’objectiu del taller és treballar l’ús eficient de l’energia 

i les possibilitats d’aprofitament de les energies 

renovables. S’incideix en dos àmbits clau del sector 

ambiental: l’energia i el canvi climàtic.

ADREÇAT A ALUMNES DE SEGONA ENSENYANÇA 
(DE 12 A 16 ANYS) 

No perdis energia! 
Taller en préstec

És un taller que introdueix el concepte general 

d’energia, què és, tipus d’energies (renovables i no 

renovables), fonts d’energia i impactes ambientals de 

la seva generació i consum. Amb aquest material (caixa 

de l’energia) es valora l’eficiència de diferents sistemes 

d’il·luminació.

ADREÇAT A ALUMNES DE 3R CICLE DE PRIMERA ENSENYANÇA I 1R 
CICLE DE SEGONA ENSENYANÇA (DE 10 A 14 ANYS)

Recursos d'Andorra Sostenible

TALLER AMB EDUCADOR

Energia



Visita guiada al Camí 
Hidroelèctric d’Engolasters 
Museu de l’Electricitat de FEDA

Visita guiada per la història de l’electricitat i d’Andorra, en el curs de la 

qual, entre altres coses, podreu visitar la presa del llac d’Engolasters, ca-

minar per sobre els canals que capten l’aigua dels rius i aprendre com es 

controla la producció d’electricitat.

VISITA ADREÇADA A TOTS ELS PÚBLICS.

Més informació i reserves: 

Telèfon: +376 739 111

museumw@feda.ad 

www.fedacultura.ad

Recursos d'Andorra Sostenible

Energia



L’ESTACIÓ GEOTÈRMICA
Una de les estacions 
geotèrmiques més velles 
d’Europa en funcionament està 
situada a Braine-le-Comte, 
una petita ciutat belga a 40 
quilòmetres al sud-oest de 
Brussel·les. A partir d’aquest 
any, tindrà un dels edificis 
energèticament més eficients del 
país.

LLIBRE BLANC 
DE L’ENERGIA A 
ANDORRA  
Recull de reflexions i propostes 
per implantar un nou model 
energètic. 

Enllaç web

CON EL CULO AL SOL
Milers de famílies i petits 
inversors d’Espanya van invertir 
en els anomenats “horts solars”, 
un sector que ha patit canvis 
radicals que han tingut efectes 
econòmics desastrosos per a 
aquestes persones.

L’AIGUA INQUIETA
Els nens i nenes d’un 
campament d’estiu tenien 
poques opcions per aconseguir 
aigua: o bé la transportaven 
muntanya amunt des del rierol 
del costat o se la feien portar 
amb un camió. Al final troben 
una solució ben enginyosa.

QQC: LA LLUM AL 
NOSTRE SERVEI
El premi Nobel de Física del 2014 
va recaure en tres investigadors 
japonesos per inventar una nova 
font de llum eficient i duradora: el 
LED de color blau.

GUIA D’ECOLOGIA 
DOMÈSTICA 
Una eina pràctica per millorar la 
qualitat de vida de les persones 
i la qualitat ambiental del seu 
entorn seguint la dita «Pensa 
globalment, actua localment». 

Energia

Altres recursos recomanats

http://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/LlibreBlanc_2012.pdf
http://www.documentales-online.com/con-el-culo-al-sol-trampa-espana/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/energy-bits/lestacio-geotermica/video/4513196/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/energy-bits/laigua-inquieta/video/4515057/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/la-llum-al-nostre-servei/video/5388412/


JOCS D'ENERGIA EN 
LÍNEA Jocs en línia i material 
audiovisual amb caràcter 
educatiu

 

INTO ETERNITY (2010)
Documental de Michael Madsen 
sobre el cementiri de residus 
nuclears d’Onkalo, Finlàndia.

ENERGIES 
RENOVABLES
Documental que ofereix una 
presentació clara i senzilla de les 
energies renovables i les seves 
possibles aplicacions.

SOMIAR EL FUTUR: 
ENERGIA
Avui dia, a tot el món, quasi el 
85% de l’energia que utilitzem 
prové dels combustibles 
fòssils. L’any 2050, les nostres 
necessitats es duplicaran, però 
els recursos de gas, carbó i 
petroli seran cada cop més 
escassos.

STELLAE
Aquest documental ens acosta 
la influència que el Sol ha tingut 
i té sobre l’ésser humà, la seva 
naturalesa física, la forma com 
s’estudia tant des de la Terra 
com des de l’espai i la manera 
com pot convertir-se en una 
font d’energia alternativa i no 
contaminant. 
 
 

ELECTROCOOP
Coneixerem iniciatives 
ciutadanes del sector elèctric 
molt antigues i d’altres que tot 
just són innovació d’avantguarda.

Energia

Altres recursos recomanats

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-electrocoop/3618643/
http://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/stellae-video_a2a7a60b6.html
https://www.youtube.com/watch?v=onbtBFoxShU
https://www.youtube.com/watch?v=_faWmHBsY1E
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ambit_educatiu/jocs_linia/
http://www.documentalesgratis.es/sonar-futuro-5-energia/


QQC... I L’ELECTRICITAT
Com podem evitar els llamps en una tempesta? 
Què és l’electricitat estàtica? Com actua el 
parallamps? La llei d’Ohm a l’abast de tothom. 
Quina diferència hi ha entre un interruptor i un 
commutador? I Tesla, un geni a l’ombra.

EL PAVIMENT 
ECOLÒGIC QUE CREA 
ENERGIA NETA
T’imagines que l’energia 
utilitzada per encendre els fanals 
del teu carrer sortís de les teves 
passes? Ara, ja és possible.

PAVEGEN 
Enllaç web 

 
SETMANA EUROPEA DE 
L'ENERGIA  
Enllaç web 

MEDI AMBIENT  
Enllaç web

FEDA 
Enllaç web 

PORTAL D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA   
Enllaç web 

LITER OF LIGHT 
Enllaç web

MAPA CONTAMINACIÓ 
LUMÍNICA 
Enllaç web

CIÈNCIES NATURALS. 
HISTÒRIA DE LES FONTS 
D'ENERGIA  
enllaç web

DEUWATTS: ENERGIES 
RENOVABLES
El model energètic actual té data de 
caducitat. Sabem que els combustibles fòssils 
contribueixen a l’escalfament global i tenen un 
impacte negatiu en la salut humana. Alhora, 
l’energia nuclear és econòmicament cara 
i provoca un rebuig popular en termes de 
seguretat.

Energia

Altres recursos recomanats

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-lelectricitat/video/5663574/
https://www.youtube.com/watch?v=F1LRwoD1W0s
https://beteve.cat/deuwatts/deuwatts-energies-renovables/
http://www.pavegen.com/
http://eusew.eu/
http://www.mediambient.ad/energia
https://www.feda.ad/
http://twenergy.com/
http://literoflight.org/
http://www.lightpollutionmap.info/
https://www.youtube.com/watch?v=DFfAGuWaQe4


Pas 1.

Posa cada llimona en un recipient.

Pas 2.

Clava un cargol galvanitzat en un extrem 
de cada llimona.

Pas 3.

Fes, amb l’ajuda de les tisores, un petit forat i 
posa-hi una moneda de coure a l’altre extrem de 
les llimones.

Pas 4.

Agafa el cable de coure i talla’n 3 trossos d’un 
pam i 2 trossos de dos pams.

Pas 5.

Pela els extrems dels trossos de cable per deixar 
el coure a la vista.

Llimones electritzants
Sabies que els aliments no només estan fets de nu-

trients i vitamines, sinó també d’energia?

DIFICULTAT: MITJANA 
 
MATERIAL: 4 LLIMONES, 4 RECIPIENTS, 4 CARGOLS GALVANITZATS, 4 
MONEDES DE COURE, 4 CLIPS METÀL·LICS, TISORES, CABLE DE COURE 
I UN LED.

Energia

Experimenta!



Explicació: 

L’electricitat es pot extreure de molts llocs, i un 
d’aquests és, com hem vist, una llimona. Les 
fruites àcides contenen compostos electròlits 
que fan possible la generació d’energia elèctrica 
com si es tractés d’una pila.

Pas 6.

Connecta les llimones, agafa un tros de cable 
llarg, dona forma de U al coure d’un extrem i 
agafa’l bé al cargol.

Pas 7.

Ara, agafa un dels cables curts, a un extrem 
lliga-hi un clip i connecta’l a la moneda. A l’altre 
extrem, dona-hi forma de U i connecta’l al cargol 
de la llimona següent.

Pas 8.

Repeteix aquest procés fins que tinguis totes les 
llimones connectades. Al final et sobraran dos 
cables, un que vindrà d’una moneda i un altre 
d’un cargol.

Pas 9.

Ara només has de connectar el LED, cada pota 
en un cable diferent. Ja veuràs com s’il·lumina!

Energia

Experimenta!



Pas 1.

Forada el tap amb el punxó. Ha de 
tenir el diàmetre de la metxa, per 
fer-la, agafa la malla metàl·lica i 
enrotlla-la.

Llàntia d’oli reutilitzat
Vols obtenir llum a partir de l’oli que has utilitzat per 

cuinar?

DIFICULTAT: BAIXA

MATERIAL: UN POT DE VIDRE AMB TAPA, UN PUNXÓ METÀL·LIC,PER 
FER LA METXA UN TROS DE MALLA METÀL·LICA DE 400 (ÉS LA MIDA 
DEL FORAT DE LA MALLA, EN AQUEST CAS TAN PETIT PRÀCTICAMENT 
NO ES VEU), OLI USAT I UN ENCENEDOR.

Pas 2.

Passa la metxa a través del forat. Ha 
de sobresortir mig centímetre. 

Pas 3.

Omple el pot de vidre amb l’oli usat.

Pas 4.

Tapa el pot, la metxa es mullarà 
amb l’oli, que anirà pujant. 

Explicació: 

L’oli és una substància que, a 
temperatures altes, és inflamable. 
La malla que has col·locat a la llàntia 
funciona per capil·laritat, de manera 
que, en estar-hi en contacte, l’oli va 
pujant fins a arribar a la punta. Les 
llànties són un mètode d’il·luminació 
molt antic: ja les feien servir fa 
50.000 anys!

Pas 5. 

Encén el tros de metxa que 
sobresurt de la tapa.

Energia

Experimenta!



Índex RESIDUS:

La Pinea se’n va d’excursió

L’Entrepà Enrotllat

En Mínimus, el consumidor responsable

La compra en joc

Quan la bossa va fer un pet

Visita a les deixalleries

Recicla-Art

El teu paper 

És important

El somni de la terra conte/teatre 

El joc de les deixalles 

Menys és més 

Joc de rol minimitza. 

Joc de l’Oca dels Residus 

Joc interactiu 

La compra en joc 

Visita al CTRA

Reduïm

Joc del reciclatge

Diver educatius

Tallers de plàstica i manualitats 

Reciclatge i sostenibilitat

AIGUA:

Els camins de l’aigua

Una gota 

Val per molt

Tristaina i la fàbrica de l'aigua

Visites guiades a les Estacions Depuradores   

   d'Aigües Residuals

Mulla’t

Gimcana  

Un món d’aigua

Camí hidroelèctric d’Engolasters 

Itinerari “L’home i la matèria”

SOROLL

El Sr. Soroll i el Sr. So 

El soroll que ens envolta



CANVI CLIMÀTIC

Fred i calent. Els perquès del canvi climàtic”

Visites guiades a les estacions de control de 

    la qualitat atmosfèrica

Espai de Neu i Allaus Cursos de formació

El Joc de l’Ozzy Ozone

Pack Educatiu AccióOzó

Semàfor acústic

Quant CO2 emets durant un any?

Exposició “Fred i calent. 

Els perquès del canvi climàtic”

ENERGIA

La casa dels enginys 

No perdis energia!

L’electricitat i els seus sistemes de 

      producció, transport i distribució.

Energies renovables.Producció elèctrica

MW Museu de l’Electricitat

En Pau Pampalluga.

Mòdul Energètic

Espai singular: 

MW Museu de l’Electricitat

BIODIVERSITAT:

Connecta’t amb la biodiversitat

Enreda’t amb la biodiversitat

Som paisatge

La Pinea busca casa

Curs sobre els bolets

Roques al carrer. 

Museu Obert de Geologia

Andorra sota el gel: l’empremta de les 

    glaceres quaternàries

Andorra, un país petit i ric: la biodiversitat

Els boscos: base per a la vida al planeta

Visita al centre de piscicultura de les Salines

Paquets educatius 

Estades de natura Un Dos Tres 

Estades de natura, esport i aventura 

Miradors 

Itinerari turístic la Rabassa - la Peguera 

Visita guiada al parc d’animals  

    i al camí dels antics oficis 

El Centre d’Interpretació del 

    Comapedrosa (CIC) 

Divulgació del medi i observació 

    de fauna sobre el terreny 

Recorregut pel jardí  

    botànic del camí de les Pardines 

Abans nevava més?  

La ruta del ferro 

“El llop no és tant dolent com el pinten...” 

Circuit interpretatiu de les Valls 

    del Comapedrosa 

Descobrim el Parc Natural Comunal 

    de les Valls del Comapedrosa! 

Visita al Parc Natural de la Vall de Sorteny 

Jardí botànic del Parc Natural de la 

    Vall de Sorteny 

Itinerari d’interpretació de Tristaina 

Itinerari interpretatiu de l’Anella Verda 

Itinerari Sant Serni de Nagol 

Itinerari d'ecoturisme "Camí del blat" 

Itinerari d'ecoturisme “Camí del llenyataire” 

Itinerari d'ecoturisme  

“Camí del mestre d’obres”Itinerari 

d’ecoturisme“Camí del pastor” 

El trencalòs (gypaetus barbatus)  

    i el PACT Andorra 

Itinerari “Ronda laurediana” 

Itinerari “Santuari de Canòlich, 

    l’espai de l’ànima” 

El Tomb Lauredià Circuit Curt 

El Tomb Lauredià Circuit Mitjà 

El Tomb Lauredià Circuit Mitjà 

Descoberta de la natura 

Interpretació del paisatge 

    i l’ecosistema forestal 

Projecte rius i cicle de l’aigua 

Carbonera del Confós 

Orri del Cubil 

La flora i la fauna d’Andorra 

2.104 metres de paisatge 

Exposició sobre els boscos vells 

Exposició sobre el mussol pirinenc 

Exposició sobre el trencalòs 

Exposició sobre el gall de bosc 

Exposició sobre les molleres d’Andorra 

Exposició sobre els amfibis 

    i rèptils d’Andorra 

Exposició sobre la  perdiu blanca a Andorra 

Exposició “L’Andorra    dels paisatges”



MOBILITAT
I 

CANVI 
CLIMÀTIC

RESIDUS AIGUA SOROLL

BIO- 
DIVERSITAT

PAISATGE

ENERGIA

E l co m p r o m í s  a m b  e l s  O b j e c t i u s  D e  D e s e nvo l u p a m e n t  S o ste n i b l e

Andorra Sostenible 
C. de la Unió, 2 - 2n B  
AD500 Andorra la Vella 
T 603 000 

Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a dijous de 9 a 18h 
Divendres de 9 a 15h

 
andorrasostenible@andorra.ad 
www.sostenibilitat.ad 

 

Què són els ODS? 

Els 17 Objectius de Des-

envolupament Sostenible 

(ODS) –objectius universals, 

integradors i ambiciosos- 

són els que guien la imple-

mentació de l’Agenda 2030  

de les Nacions Unides 

per al Desenvolupament 

Sostenible, aprovada el 25 

de setembre del 2015.  

 

Les temàtiques que abor-

den van des de la pobresa, 

la fam, la pau, la salut, 

l’educació, les desigualtats, 

la inclusió, la prosperitat 

econòmica, la protecció 

del planeta, la lluita contra 

el canvi climàtic, les ciutats 

i els territoris, l’energia, 

el consum i la producció 

sostenibles i la governança. 

 

El compromís internacional 

d'Andorra Sostenible 

pren una àmplia acció en 

l'àmbit de l'educació a 

través del concepte "Es-

cola Verda". La voluntad és 

la d'integrar els ODS en el 

currículum escolar, en for-

ma de 6 vectors medioam-

bientals: Canvi Climàtic, 

Residus, Aigua, Soroll, 

Biodiversitat i Energia.

A n d o r ra  S o ste n i b l e  E n t i t at  G ove r n a m e n t a l

Andorra Sostenible és l’equipament del Departament de 

Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra pensat 

com a  punt d’informació i documentació per la ciutadania so-

bre aspectes ambientals, alhora que esdevé un espai obert a la 

col•laboració amb totes les entitats i les persones que portin a 

terme iniciatives en l’àmbit de la sostenibilitat.

P r i n c i p a l s  ve c to r s  d 'a c t u a c i ó  d 'A n d o r ra  S o ste n i b l e

Segueix-nos a través de:
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#andorrasostenible #sostenibilitat #mobilitat #aigua #residus #canviclimatic
#biodiversitat #paisatge #soroll #energia #escolaverda #lasostenibilitatnofavacances
#apropemlanaturaalsnens #vullsersostenible #unmonmillor #ods #perunmonmillor
#transportsostenible #andorraverda #ods #01fipobresa #02famzero #03salutibenestar 
#04educacioqualitat #05igualtatdegénere #06sanejamentaigua #07energianeta
#08treballdigne #09industriainnovacio #09innovacioinfrastructures
#10reducciodesigualtats #11ciutatssostenibles #12consumresponsable
#13accioclimatica #14vidamarina #15vidaterrestre #16pauijusticia

#16institucionssolides #17aliancesods

https://www.instagram.com/and_sostenible/
https://www.youtube.com/channel/UCXbKWUM0YLkZThIVO2BCjhA
https://twitter.com/And_Sostenible
https://www.facebook.com/AndorraSostenible/

