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INTRODUCCIÓ

La problemàtica actual respecte a la contaminació i canvi climàtic ha fet que el medi ambient
estigui en boca de tothom i ha augmentat la preocupació dels ciutadans per les possibles
conseqüències que té un tractament nociu per al medi que ens envolta.
Termes com Desenvolupament Sostenible, (Desenvolupament present que no comprometi les
capacitats del futur per satisfer les seves necessitats), estan sonant contínuament en els mitjans
de comunicació i els diferents governs del món intenten establir mesures per fer-ho.
Com que és un tema d'actualitat i que ens concerneix a tots, és important que sigui explicat i
aconseguir que arribi a tota la població, per això es creen campanyes de sensibilització i
conscienciació mediambiental. L'educació és fonamental per aconseguir els objectius proposats i
per això sorgeix una disciplina que és l'educació ambiental.
L'Educació Ambiental és un procés que dura tota la vida i que té com a objectiu impartir
consciència ambiental, coneixement ecològic, actituds i valors cap al medi ambient per prendre
un compromís d'accions i responsabilitats que tinguin per fi l'ús racional dels recursos i poder
aconseguir així un desenvolupament adequat i sostenible.

Els objectius d'aquest tipus d'educació estan definits per la UNESCO, i són els
següents:
-

Presa de consciència: conscienciar la gent dels problemes relacionats amb el medi.

-

Coneixements: ajudar a interessar-se per el medi.

-

Actituds: Adquirir interès per el medi ambient i voluntat per a conservar-lo.

-

Aptituds: Ajudar a adquirir aptituds per resoldre el problema.

-

Capacitat d’avaluació: avaluar els programes d’Educació Ambiental.

-

Participació: Desenvolupar el sentit de la responsabilitat per adoptar mesures adequades.

L'educació s'ha d'iniciar el més aviat possible ja que d'aquesta manera, si els nens són capaços d'identificar
i solucionar problemes ambientals molt jove, podran continuar amb això en l'edat adulta i ser capaços de
prendre una decisió, donant possibles respostes a la problemàtica que tenim en l'actualitat. A més és
imprescindible que els nens es sensibilitzin amb el medi i agafin hàbits sostenibles ja que el concepte de
Desenvolupament Sostenible els afecta a ells i hauran de ser capaços de racionalitzar els seus recursos per
no comprometre els de futures generacions.

Els objectius de l'Educació Ambiental per a nens són els següents:

-

Conscienciar als més petits dels problemes ambientals i mostrar-se sensibles a ells.

-

Fomentar l’interès en la participació i millora del medi.

-

Desenvolupar la capacitat dels petits d’informar-se sobre les coses que no coneixen del medi que
els envolta.

-

Ampliar els coneixements de l’entorn pròxim. És responsabilitat tant dels col·legis com dels pares
fomentar l’educació dels nens ajudant-los a comprendre el medi ambient i realitzant activitats
relatives a l’Energia, paisatge, aire, aigua i a la vida silvestre.

L’educació ambiental por ser vista com una activitat divertida per als nens, procurant que adquireixin
coneixements sobre el seu entorn i aprenguin a respectar-lo per que en un futur siguin capaços de gestionar
de la millor manera les seves activitats per que estiguin menys perjudicats per al medi ambient.

En aquest manual es van a exposar diferents activitats senzilles i barates que els pares poden
realitzar amb els fills per fomentar-un interès pel medi ambient en la seva forma experimental. Al
seu torn s'explicaran alguns termes i curiositats perquè els nens aprenguin coses noves sobre el
medi que els envolta.

