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 Nosaltres som una part de la terra / Gran Cabdill Seattle. 
Barcelona: J.J. de Olañeta, 2002. El missatge que el cabdill Seattle adreça al 
president deis Estats Units l’any 1855 exposa una filosofia de la Natura que 
sintonitza singularment amb les preocupacions ecologistes del món d’avui. 

 

 Germà Cel, Germana Àliga / Susan Jeffers. Barcelona: J.J. de 
Olañeta, 1993. Com podeu comprar el cel? Com podeu posseir la pluja i el 
vent? 
Així comença l’impressionant discurs atribuït a un gran cabdill indi americà 
de fa més d’un- Són paraules que, de manera eloqüent i poètica, captaren la 
creença central dels pobles originaris americans: aquesta terra i tots els 
éssers que hi viuen són sagrats. Aquestes paraules i aquesta creença han 

inspirat el que ha estat una autèntica obra d’amor per a Susan Jeffers; les seves 
extraordinàries il·lustracions il·luminen les paraules i la visió del món que posseïen els 
americans nadius. És un missatge important, adreçat a joves i adults, a favor de la cura 
i la conservació del medi natural. 
 

 Cançó de la terra / Mary Hoffman i Jane Ray. Barcelona: Blume, 
2001. Un llibre que explora la màgia dels elements. Mites, llegendes, 
endevinables, proverbis i tradicions de nombroses cultures amb informació 
sobre els fenòmens del món natural, en un compendi únic d'imatges i idees 
que ens fascinaran i inspiraran. 

 

 Les tres bessones, tres gotes d'aigua / Roser Capdevila i Carles 
Capdevila. Barcelona: Intermón, Icaria i Cromosoma, 2001. A les Bessones els 
encanta banyar-se i jugar en la banyera. A més, sovint la seva mare els diu 
que són com tres gotes d´aigua. Però el que mai haguessin imaginat és que 
l´Avorrida les convertís en... tres autèntiques gotes d´aigua! Ni tampoc que 
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les fes caure sobre Terra Seca, un lloc que pateix una gran sequera... Les Bessones 
hauran d´idear un pla per aconseguir que hi hagi aigua per a tothom i que 
sapiguem usar-la bé... 
 

 Les tres bessones i les tres erres / Roser Capdevila i Carles Capdevila. 
Barcelona: Intermón, Icaria i Cromosoma, 2001. Ana, Teresa i Elena veuen un 
documental en televisió que parla de la necessitat de conservar el planeta i 
que han de practicar-se les Tres Erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Així que 
les Tres Bessones decideixen convertir-se en heroïnes per salvar el planeta. 
 

 El vent i la contaminació / Fátima de la Jara, Rosa Luengo i 
Gerardo Domínguez. Saragossa: Baula, 2000. 

 

 El talp Eudald i la Carla Celclar / Maite Carranza. Barcelona: Cruïlla, 
1999. El talp Eudald, ja vell, explica als seus nebots l'aventura que va viure amb 
la Carla Celclar, una noia Cap de Carbassa entestada a salvar un riu brut i 
contaminat. 

 

 50 coses que els nens poden fer per reciclar / The Earthworks group. 
Barcelona: Emecé, 1996. 

 

 

 Mara y el Pájaro Negro / Hannelore Dierks. Barcelona: Lumen, 1995. El 
llibre tracta sobre els desastres que originen els abocaments de petroli a la mar. 
La història presenta en particular els efectes sobre les aus que es troben a les 
costes. 

 

 La natura i la contaminació / Brigitte Labbé i  Michel Puech. Barcelona: 
Cruïlla, 2003. Reflexions sobre la natura, la preservació d'aquesta i la necessitat 
de no contaminar, a l'abast dels infants. 

 

 Oulembe, el saurí  / Joan de Déu Prats i Àfrica Fanlo (il·l.). Barcelona: 
Intermón, 2003. Oulembe és un nen que viu a l’estepa africana. El seu pare és 
el saurí del poble, és a dir, la persona encarregada de localitzar l’aigua. Al lloc 
on viuen, l’aigua és molt escassa i la tasca d’anar-la a buscar és fonamental per 
a la vida dels veïns. Oulembe es farà saurí quan sigui gran. Aprendrà quan, on i 



 
 

com trobar aigua i descobrirà que hi ha llocs on l’aigua no és un bé tan preuat com a la 
seva terra. 

 
 El nen que va voler ser femta / Juan Abreu i Elisenda Vall (il·l.). 

Barcelona: RqueR, 2005. 

 

 Laura i companyia: amb l'aigua no es juga / Carmina del Río. 
Barcelona: Salvatella, 2007. Els nostres avis són persones molt sàvies, que 
durant la nostra vida ens donen consells molt útils. Els avis de la Laura li 
donen una important lliçó de vida, com estalviar aigua. Al final de la història, 
conté una guia amb els consells recollits. 

 

 Per què he de protegir la natura? / Jen Green i Mike Gordon (il·l.). 
Barcelona: Barcanova, 2012.  

 Per què he de reciclar? / Jen Green i Mike Gordon (il·l.). Barcelona: 
Barcanova, 2012. 

 Per què he d'estalviar aigua? / Jen Green i Mike Gordon (il·l.). 
Barcelona: Barcanova, 2012. 

 Per què he d'estalviar energia? / Jen Green i Mike Gordon (il·l.). 
Barcelona: Barcanova, 2012. 

Acompanya els protagonistes d' aquestes quatre històries i trobaràs les 
respostes a aquestes preguntes. El llibre inclou notes i activitats lúdiques que 
ajudaran a reforçar-ne el contingut. 

 

 

 Tria el verd: 10 coses que pots fer per un món més verd / Jessie 
Eckel. Barcelona: Combel, 2009. El reciclatge, l'escalfament global del planeta 
i la cura del nostre entorn són qüestions d'actualitat que també interessen 
que també interessen als infants. Inclou un pòster i unes instruccions per a 
decorar un cossiet i sembrar una llavor. 

 
 Salvar el nostre planeta: entre tots podem  / Emma Brownjohn. 

Barcelona: Combel, 2007. 

Ofereix idees per fer el nostre planeta més verd, més saludable i un lloc millor 
per viure. Inclou consells sobre el reciclatge i la preservació dels nostres 
boscos i rius, i la cura dels animals i el seu hàbitat. El joc del final del llibre 

ajudarà a reforçar el missatge ecològic perquè els més petits hi puguin posar el seu gra de 
sorra. 



 
 

 Wangari i els arbres de la pau: una història real de l'Àfrica / Jeanette 
Winter. Barcelona: Ekaré, 2009. Wangari vivia envoltada d’arbres. Quan creix, 
comença una massiva desforestació, i Wangari tem que aviat tot el bosc sigui 
destruït. Decideix sembrar nou arbres petits i inicia una acció ecologista en favor 
de la reforestació. Una història real sobre la vida de Wangari Maathai, nascuda 
en un petit poblat de Kenya, que va rebre el Premi Nobel de la Pau l’any 2004. 

 
 Moletown: la ciutat dels talps / Torben Kuhlmann. Barcelona: Joventut, 

2015. Al principi, sota aquell prat només hi vivia un talp, i tot era abundància. 
Però aviat arriben més i més talps: les senzilles talperes esdevenen caus 
intrincats, i el prat va desapareixent… Kulhmann ens convida amb aquesta obra 
d'art a una exploració reflexiva sobre el precari equilibri entre progrés i 
preservació. 

 
 El gripau i els nens / Ilan Brenman i Anna Aparicio. Barcelona: Takatuka, 

2017. Dos nens es passaven el dia corrent pels rius i els boscos dels voltants del 
poble. Els encantava fer mal als animals. Havien convertit el maltractament 
d'animals en el seu repertori de jocs. Però s'ha de ser molt curt per gaudir amb el 
patiment dels altres, tal com els indica un gripau molt espavilat. 

 
 Un mar de plàstics / Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen. Barcelona: 

Takatuka, 2018. Un mar de plàstics explica com l'oceà s'està convertint en un 
abocador que afecta greument la salut de la fauna i la flora marines. La història 
d'una au marina que habita les costes de l'Atlàntic Nord, es converteix en el fil 
conductor que serveix per exposar les conseqüències de l'ús massiu i 
irresponsable del plàstic i la necessitat de limitar-ne dràsticament el consum.  

 
 El món va dir sí / Kaia Dahle. Barcelona: Takatuka, 2019. Una reflexió 

intel·ligent sobre la història de l’evolució i el progrés, i sobre la necessitat de 
frenar la producció i el consum desbocat a fi d'evitar la destrucció del medi 
ambient i l'escalfament global. 
 

 
 Revista PANTERA: 

NÚM. 1: Salvar els boscos. 
NÚM. 2: Oceans sense plàstic. 
NÚM. 3: Els llocs que habitem. 
NÚM. 4: Defensa dels animals. 
 

 Sobre emergència climàtica consultar aquí: 
 https://fonspitius.org/wp-content/uploads/Recursos_canvi-climatic_21-22.pdf 
 
 



 
 
 

 Educar para la transformación ecosocial: orientaciones para la incorporación de la 
dimensión ecosocial al currículo  / Luis González. Madrid: FUHEM, 2018. 

 Manual práctico de educación ambiental: juegos y otros métodos educativos / 
Fernando Kramer. Madrid: Catarata i Edupaz, 2002. 

 Reciclo, construyo, juego y me divierto / Ana Ponce i Esther Gargallo (coords.). 
Madrid: CCS, 1999. 

 Educación ambiental: propuestas para trabajar en la escuela. Barcelona: Graó, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

PER AMPLIAR CONEIXEMENTS DEL PROFESSORAT 

LLIBRES D'ASSAIG 

 Com salvar-nos amb el planeta / Joan Surroca. Girona: Comissió Agenda 
Llatinoamericana, 2009. 

 Terra: superar l'era del petroli, per una nova justícia ambiental / Vandana 
Shiva. València: Tres i Quatre, 2009. 

 Solo tenemos un planeta: sobre la armonía de los humanos con la naturaleza / 
Joan Martínez i Jorge Wagensberg. Barcelona: Icaria, 2017. 

 Guía del movimiento de transición: cómo transformar tu vida en la ciudad / 
Juan del Río. Madrid: Libros de la Catarata, 2015. 

 Antropocè: la fi d'un món: guia per entendre com estem alterant el planeta / 
Daniel Closa. Barcelona: Angle, 2019. 

 Residuo cero en casa: guía doméstica para simplificar nuestra vida / Bea 
Johnson. Barcelona: Pol·len, 2017. 

 Vivir sin plástico: consejos, experiencias e ideas para darle un respiro al 
planeta / Patricia Reina i Fernando Gómez. Barcelona: Zenith, 2019. 

 Antropoceno obsceno: sobrevivir a la nueva (i)lógica planetaria / Borja D. Kiza. 
Barcelona: Icaria,  2019. 

 Ecoansias: salimos de una crisis, no caigamos en otra / Irene Baños. Barcelona: 
Ariel, 2020. 

 Sobre emergència climàtica consultar aquí:  
https://fonspitius.org/wp-content/uploads/Recursos_canvi-climatic_21-22.pdf 
 

 Si us interessa algun d'aquests recursos, el podeu demanar 
al Fons Pitiús (971 390 298 / educacio@fonspitius.org) o 
venir a la nostra biblioteca: c. Arxiduc Lluís Salvador, 19 
baixos, Eivissa. 
 



 
 
 

 

 

 Bloc EDUCA NATURA IBIZA Y FORMENTERA: aplega 
l'oferta d'activitats d'educació ambiental que ofereixen 
institucions i associacions de les Pitiüses. 
https://educanaturaeivissa.blogspot.com/index.html 

 
 

 Informació sobre les activitats que ofereix el SERVEI 
d'EDUCACIÓ AMBIENTAL del Govern de les Illes Balears. Recull els 
recursos del propi Govern, del Consell d'Eivissa i de l'Ajuntament 
d'Eivissa: 

http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/eivissa_i_formentera-65941/ 
 

 
 Recull de recursos d'educació i divulgació ambiental que 

ofereix el CENEAM (Centre Nacional de Recursos Ambientals):  
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/ 

 

 Guia per treballar els ODS 13 (Acció climàtica), ODS 14 
(Vida submarina) i ODS 15 (Vida terrestre): 
http://prodiversaods.eu/ 

ALTRES RECURSOS 


