
 
 

                                                                                                           

Benvolgudes,  
Benvolguts 

DONA LA NOTA, encara hi som a temps és una iniciativa del 

Departament d’Educació que pretén que nens i nenes, nois i noies 

dels centres educatius de Catalunya i tota la comunitat educativa, 

prenguin consciència sobre el moment que vivim d’emergència 

climàtica i ambiental, i participin de forma activa en el seu entorn 

més proper.  

Per facilitar la concreció de les actuacions, activitats i recursos que 

volem posar al vostre abast hem creat un espai NODES. 

Aquest espai NODES també pretén ser un espai per 

vincular altres iniciatives que ja es donen el territori i 

per assegurar la implementació d’accions sostenibles 

i perdurables al llarg del temps en els centres 

educatius i comunitat educativa. 

 

Un cop entreu el NODES, podeu accedir a les diferents icones de capçalera: 

En l’apartat de centres podreu visualitzar tots els 

centres i nombre d’alumnat que participen de tota 

Catalunya.  

 

 

A l’etiqueta de Presentació podreu accedir a la presentació oficial que es 

va fer el passat dimarts 28 de gener amb la participació de l’alumnat de EI 

Oriol Martorell (BCN) i on també vam tenir una actuació en directe del 

grup Petit Taller de Cançons amb la cançó “No ens desdibuixeu” 

 

 

A l’etiqueta Cançó trobareu la cançó per poder-la assajar amb els vostres 

alumnes. Coincidint amb el dia internacional del medi ambient el dia 5 de 

juny  es proposa que tot l’alumnat  de Catalunya canti la cançó “No Ens 

Desdibuixeu”.  

 

 

Hi haurà molts Recursos per poder-los utilitzar. En aquests moments us oferim un vídeo de 

presentació que us convida a introduir i reflexionar entorn el canvi climàtic.  

Volem destacar l’apartat Reptes. En aquest espai us convidem a plantejar activitats, iniciatives i 

projectes al voltant de la problemàtica i les possibles mesures per a la millora del medi ambient.  

 #encarahisomatemps, #donalanota2020, #canviclimatic. #NoEnsDesdibuixeu 

https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/participants/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/encara-hi-som-a-temps/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/portada/no-ens-desdibuixeu/
https://youtu.be/z5csyfS5B_o
https://youtu.be/z5csyfS5B_o
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/recursos/
https://youtu.be/S6johYGKJDc
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/reptes/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://www.youtube.com/watch?v=S6johYGKJDc

