
LLIBRE

DIVERSIÓ
ECO  A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre:Edith, Patrizia

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: El sorprenent llibre eco

 encuadernación: flexibound

 medidas tripa: 20,8 x 27,2 mm

 medidas frontal cubierta: 21,1 x 27,9

 medidas contra cubierta:  21,1 x 27,9

 medidas solapas: mm

 ancho lomo: 9 mm

 OBSERVACIONES: 

Aquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsablesAquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsablesAquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsablesAquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsablesAquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsablesAquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsablesAquest llibre està fet amb materials que provenen de fonts responsables

El sorprenent 

de

Cada pàgina és un projecte que 
t’ajudarà a salvar
Cada pàgina és un projecte que 

salvar
Cada pàgina és un projecte que 

 el planeta

+30
activitats

per a totes
les edats

ECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOECOľ

Construeix un compostador 
per reciclar les restes de menjar!

Vet aquí el llibre més ecodivertit!
Cada part es pot reciclar i reutilitzar. Fins i tot la coberta i 

tots els trossets que en sobrin després de retallar-la!

Cada pàgina és un projecte que et pot ajudar a salvar
el planeta. Aprèn a construir hotels d’insectes, testos 

per reciclar el paper, boles de llavors per replantar
un terreny o xapes ecològiques que podràs regalar

als teus amics…

Segueix les instruccions 
pas a pas.

Reutilitza aquesta pàgina
per cobrir el teu compostador.

Planta
una pomera
per ajudar
les abelles.

Converteix aquesta pàgina
en una capsa de llavors.

No oblidis
que les accions 
més petites
poden marcar una
GRAN DIFERÈNCIA!

LLEGEIX, RECICLA
I APRÈN!
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Gràcies per llegir El sorprenent llibre de l’ecodiversió! Vivim  
en un món esplèndid, farcit d’una fauna sorprenent. Ple de boscos 
exuberants, ocells magnífics, oceans increïbles i moltes altres coses: 
tenim la sort de poder anomenar aquest planeta la nostra llar.

Malauradament, el món té problemes, entre els quals hi ha l’excés 
de residus. Mentre gaudeixes d’aquest llibre i l’utilitzes per a 
projectes respectuosos amb el medi ambient, et divertiràs, evitaràs  
el malbaratament i ajudaràs aquest planeta meravellós!

Aquest llibre és del tot inusual, ja que cada part està dissenyada 
per utilitzar-se en divertides activitats ecològiques. El nostre planeta 
s’enfronta a grans problemes, com el canvi climàtic i la contaminació 
per plàstics. Però la meva feina a l’Àfrica m’ha demostrat que fent 
petits canvis podrem marcar una gran diferència.

Si aprens coses sobre el planeta i dus a terme petits gestos per 
ajudar, crearàs un futur millor per a la nostra meravellosa Terra i 
per a la gent i la fauna que hi conviuen. Així que, si us plau, posa’t 
mà a l’obra i diverteix-te mentre ajudes el nostre entorn!

Un missatgeUn missatge    
d’Amy Dickmand’Amy Dickman 
Ecologista i experta en fauna

L’Amy està lluitant per salvar els lleons africans de l’extinció. Treballa L’Amy està lluitant per salvar els lleons africans de l’extinció. Treballa 
amb la població local per protegir-los a ells i altres animals salvatges,  amb la població local per protegir-los a ells i altres animals salvatges,  
i s’ha unit amb altres ecologistes per cuidar el medi ambient. i s’ha unit amb altres ecologistes per cuidar el medi ambient. 

NO LA LLENCIS! Utilitza aquesta pàgina per fabricar el saquet de paper per a les llavors del projecte 17.NO LA LLENCIS! Utilitza aquesta pàgina per fabricar el saquet de paper per a les llavors del projecte 17.
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Construeix un compostadorConstrueix un compostador per reciclar les restes de menjar per reciclar les restes de menjar
Dona i comparteixDona i comparteix per reduir les compres i el malbaratament per reduir les compres i el malbaratament
Deixa d’utilitzar plàsticDeixa d’utilitzar plàstic per protegir les criatures marines per protegir les criatures marines
Fes el teu propi cultiuFes el teu propi cultiu i utilitza aliments de proximitat i utilitza aliments de proximitat
Abaixa la intensitatAbaixa la intensitat per estalviar energia per estalviar energia
Apaga els llumsApaga els llums per aturar la pol·lució lumínica per aturar la pol·lució lumínica
Fes reciclatge creatiuFes reciclatge creatiu per reduir els residus i no omplir els abocadors per reduir els residus i no omplir els abocadors
Fes un pícnic ecològicFes un pícnic ecològic que no danyi el planeta que no danyi el planeta
Planta un arbrePlanta un arbre per ajudar a reduir l’escalfament global per ajudar a reduir l’escalfament global
Adopta un animal salvatgeAdopta un animal salvatge per protegir la seva llar per protegir la seva llar
Recicla les escombrariesRecicla les escombraries per fabricar instruments musicals per fabricar instruments musicals
Planta una pomeraPlanta una pomera per ajudar a salvar les abelles per ajudar a salvar les abelles
Planifica una recollida Planifica una recollida per netejar els espais comunsper netejar els espais comuns
Allunya els vampirsAllunya els vampirs per estalviar electricitat a casa teva per estalviar electricitat a casa teva
Construeix un hotel d’insectesConstrueix un hotel d’insectes per protegir els petits recicladors  per protegir els petits recicladors 

Et donem la benvinguda a Et donem la benvinguda a El sorprenent llibre de l’ecodiversióEl sorprenent llibre de l’ecodiversió!!

RECICLA AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per fabricar una capsa de llavors per al projecte 12.RECICLA AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per fabricar una capsa de llavors per al projecte 12.
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RECICLA AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per fabricar una capsa de llavors per al projecte 12.RECICLA AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per fabricar una capsa de llavors per al projecte 12.

Selecciona i reciclaSelecciona i recicla perquè no hi hagi tants abocadors perquè no hi hagi tants abocadors

Planta llavors silvestresPlanta llavors silvestres per salvar les papallones per salvar les papallones

Agafa la bici o caminaAgafa la bici o camina en lloc d’anar en cotxe  en lloc d’anar en cotxe 

Dona menjar als ocellsDona menjar als ocells per mantenir un ecosistema saludable per mantenir un ecosistema saludable

Barreja i combina la robaBarreja i combina la roba per no haver-la de llençar per no haver-la de llençar

Estalvia aiguaEstalvia aigua per assegurar-te que tothom en tingui per assegurar-te que tothom en tingui

Compra menys plàsticCompra menys plàstic per reduir la contaminació del planeta per reduir la contaminació del planeta

Fabrica una bola de llavorsFabrica una bola de llavors per recuperar zones urbanitzades per recuperar zones urbanitzades

Marca la diferènciaMarca la diferència dintre de casa dintre de casa

Rescata la roba vellaRescata la roba vella per reutilitzar-ne la tela per reutilitzar-ne la tela

Fes-te la teva pròpia pizzaFes-te la teva pròpia pizza sense productes químics ni aliments importats sense productes químics ni aliments importats

Redueix els plàstics d’un sol úsRedueix els plàstics d’un sol ús per no fer mal als animals per no fer mal als animals

Acaba’t el menjarAcaba’t el menjar per no haver-lo de llençar  per no haver-lo de llençar 

Fes córrer la veuFes córrer la veu per ajudar a salvar el planeta per ajudar a salvar el planeta

No t’oblidisNo t’oblidis de reciclar la coberta i les solapes!  de reciclar la coberta i les solapes! 
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NO T’OBLIDIS DE RECICLAR AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per construir algunes de les habitacions per a l’hotel d’insectes del projecte 15.NO T’OBLIDIS DE RECICLAR AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per construir algunes de les habitacions per a l’hotel d’insectes del projecte 15.

La majoria de llibres han estat creats per a 
la lectura. Però aquest no és un llibre qualsevol.

És un llibre que inclou una pila d’ecoprojectes per motivar-te a 
reflexionar una mica més sobre aquest planeta que considerem 
casa nostra.

Vols saber com pots reduir el volum de brossa, reutilitzar Vols saber com pots reduir el volum de brossa, reutilitzar 
els materials i reciclar?els materials i reciclar?
 
Aquest llibre no només vol que el llegeixis.

El sorprenent llibre de l’ecodiversióEl sorprenent llibre de l’ecodiversió també et demana que ACTUÏS.

En pots retallar, doblegar, estripar i reutilitzar totes les pàgines, 
incloent-hi la coberta, per fer tota mena de projectes interessants, 
com jardineres, paper de llavors i xapes amb missatges ecologistes.

Hi ha qüestionaris ecologistes i jocs a la natura, projectes  
de cultius i receptes ecològiques, hotels per a insectes  
i agendes lliures de plàstic.

I recorda’t de fabricar pega ecològica amb la recepta que trobaràs 
a la solapa de la contraportada!

          ET DONEM LA BENVINGUDA a          ET DONEM LA BENVINGUDA a
El sorprenent llibre de l’ecodiversióEl sorprenent llibre de l’ecodiversió
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Hi ha moltes activitats que pots fer pel teu compte i d’altres que 
pots provar amb l’ajut d’un adult. Totes et serviran per canviar la 
teva manera de pensar sobre el món natural.

I no et preocupis si el que fas no et sembla suficient.

Si entre tots portem a terme una pila de petites accions,  
junts podem marcar una GRAN diferència!

Estàs preparat per començar?Estàs preparat per començar?

Només cal que segueixis els passos de la pàgina  
següent per fabricar un minicompostador de cucs.

A continuació, arrenca amb compte la pàgina pel llom i converteix-la 
en una coberta per al compostador, per tal que els teus recargolats 
amiguets es mantinguin frescos, humits i a les fosques.

Si a tu i la teva família us agrada la idea, podríeu fabricar  
un compostador gegant per reciclar TOTES les restes de menjar.

De mica en mica, El sorprenent llibre de l’ecodiversióEl sorprenent llibre de l’ecodiversió  s’anirà convertint 
en la teva guia per passar a l’acció!

NO T’OBLIDIS DE RECICLAR AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per construir algunes de les habitacions per a l’hotel d’insectes del projecte 15.NO T’OBLIDIS DE RECICLAR AQUESTA PÀGINA! Utilitza-la per construir algunes de les habitacions per a l’hotel d’insectes del projecte 15.
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Aboca la grava en un pot 
petit i estret. Afegeix-hi 
una capa de terra i una 
altra de sorra.

Fabrica un minicompostadorFabrica un minicompostador

Afegeix-hi més terra 
i sorra. Quan acabis, 
ruixa-ho tot amb una 
mica d’aigua.

Introdueix-hi tres o 
quatre cucs i unes 
quantes fulles i 
restes vegetals.

Demana a un adult 
que t’ajudi a fer 
els forats a la tapa. 
Enrosca-la al pot.

Deixa el pot en un 
lloc fresc i fosc. 
Cobreix-lo amb la 
plana següent.

CONSTRUEIXCONSTRUEIX
un compostador per reciclar les restes de menjar

En lloc d’enviar les restes En lloc d’enviar les restes 
de menjar a l’abocador, de menjar a l’abocador, 
dona-les als cucs! dona-les als cucs! 
Aposta pel reciclatge Aposta pel reciclatge 
verd i saludable.verd i saludable.

Els forats deixen 
respirar els cucs.

Els cucs es mengen 
les fulles i les pells.

Allibera els cucs al 
cap d’un parell de dies.

NecessitaràsNecessitaràs

1 pot buit 
amb tapa

1/4 tassa 
de grava

sorra

terra

fulles, pells 
de verdures

1 cullerada d’aigua

cucs de terra

Si passes 
la pàgina, 
podràs fer 
una coberta 

per al 
compostador.

Decideix si vols fabricar Decideix si vols fabricar 
un compostador més gran. un compostador més gran. 
Si converteixes en adob Si converteixes en adob 
TOTES les restes de TOTES les restes de 
menjar, marcaràs menjar, marcaràs 

la diferència.la diferència.
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✂ ✂

✂✂

✂ ✂

Cobreix el compostador amb aquesta pàgina per mantenir-lo fresc i a les fosques. Retalla’n Cobreix el compostador amb aquesta pàgina per mantenir-lo fresc i a les fosques. Retalla’n 
les cantonades per les línies de punts i fes-les encaixar perquè es mantingui al seu lloc.les cantonades per les línies de punts i fes-les encaixar perquè es mantingui al seu lloc.
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