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En l’àmbit de l’ecologia, totes les nostres accions són 
importants, per això, tu també pots ajudar a salvar el 
medi ambient! En aquestes pàgines trobaràs consells 
sobre ecologia i defensa de la biodiversitat, claus per 
a respectar l’equilibri del nostre planeta i solucions a 
l’abast de tots per a protegir-lo de la contaminació... 
També un bon grapat d’optimisme!

CLAUS PER A LA LECTURA
L’ecologia
Amb aquest llibre serem un poc més conscients que 
és necessari fer un canvi en la nostra vida per a contri-
buir en la mesura de les nostres possibilitats a millo-
rar el món en què vivim i respectar la gran biodiversi-
tat que ens envolta.

La conservació de la biodiversitat
Cal conversar la biodiversitat del nostre planeta per 
a salvar-lo. La varietat de biodiversitat és bàsica per 
a la Terra, ja que unes formes de vida depenen de les 
altres.

La contaminació
En aquestes pàgines l’autor intentarà conscienciar els 
lectors sobre el fet que la contaminació posa en pe-
rill el benestar del planeta. A més a més, ens donarà 
una visió sobre com malbaratem aigua i ens farà ser 
conscients del greu problema de contaminació que 
generen alguns processos, per exemple, fabricar pe-
ces de roba.

TEMÀTICA: l’ecologia i la defensa de la 
biodiversitat.

GÈNERE: no-ficció, humor, ecologia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: tindre cura del medi 
ambient, el pensament crític i responsable, la 
importància de conservar la biodiversitat, el 
consumisme i l’alimentació saludable i ecològica.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  La història de les coses (Story of Stuff), un 
documental breu (20 minuts) que explica 
de manera senzilla i didàctica l’impacte del 
sistema de producció de béns de consum.

  Wall-E, pel·lícula d’animació de Disney 
que reflexiona sobre com podem deixar el 
medi ambient si seguim actuant com ara 
(els residus, els excessos de la indústria...).

  La col·lecció «L’Opinió Divergent» 
continuarà amb Geografia davall del melic, 
un títol sobre sexualitat.

  La primera onada, de Mariló Àlvarez, que 
planteja què passaria amb la Terra si 
continuem descuidant el medi ambient.




