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 Prendre consciència del valor que tenen els elements de la naturalesa i del planeta. 

 Comprendre el paper que tenim a cuidar el medi ambient que ens envolta i en la resta 

del món. 

 Realitzar una acció de cura del medi ambient que puguem compartir amb la resta de 

l'entorn educatiu i comunitari. 

 

 

 Gots compostables 

 Terra i llavors 

 Paper reciclat 

 Llapis 

      

Mirem amb el grup el cartell que decora la portada d'aquesta unitat didàctica. Què veiem? 

 

 

Comencem l'activitat preguntant al grup sobre què els agrada més del medi ambient: 

● Quins tresors creieu que podem trobar en ell? Espècies, animals, arbres, boscos, plantes, 

etc. 

● Què és el que més us crida l'atenció? Per què? 

 

Després d'aquesta pluja d'idees, llegim una història sobre alguns dels tresors que té el nostre planeta 

Terra, titulada “El viatge de Mek”. 

“La Mek era petita, gairebé invisible i aquell matí descansava en la branca d'un arbre, quan 

una ràfega forta de vent la va allunyar d'allí i la va portar pel cel. 

Allà en les altures es va trobar amb un grup de cigonyes i es va preguntar: per ventura seré 

una cigonya? Però l'impuls del vent va portar a la Mek a una altra direcció diferent al que 

portaven les cigonyes. 

Va arribar a un bosc frondós ple d'arbres, va sobrevolar el llit d'un curull riu i la Mek es va 

preguntar: per ventura seré aigua? Però novament el vent la va portar a un altre lloc. 

La Mek va arribar a l'àrid desert, allí no hi havia aigua, a penes hi havia plantes, i mirant les 

dunes es va preguntar: per ventura seré un gra de sorra?  

El vent la va allunyar d'allí, la va portar per altes muntanyes on feia molt de fred, i va començar 

a nevar. Admirada, Mek es va preguntar: per ventura seré un floc de neu? 



No obstant això no podia parar, i una nova ràfega la va portar fins a la grisa ciutat. A la Mek li 

resultava lletja i poc amigable la ciutat. Apunto va estar de ficar-se en un túnel fosc, era la 

boca del metro. Quin esglai! 

Afortunadament la Mek es va allunyar d'allí fins a un gran jardí on hi havia moltes flors i 

papallones, i es va preguntar: per ventura seré una papallona? 

Però el vent, insistent, la va portar per les altures, a l'immens cel blau. Al poc temps es va 

omplir de grans núvols foscos i va començar a ploure. De sobte Mek es va veure atrapada en 

una gira de pluja que des del cel anava baixant a gran velocitat. Baixava, baixava, baixava… 

fins que va impactar en la terra i es va submergir molts centímetres sota la superfície del sòl. 

La Mek, no es podia moure, no podia sortir d'allí, estava envoltada de terra i foscor. Tenia por i 

va pensar en totes les coses que podia haver estat: cigonya, aigua, gra de sorra, floc de neu, o 

papallona. Però ara estava allí atrapada. Va començar a plorar. En aquest moment, la terra, a 

qui les llàgrimes li mullaven, li va dir:  

- No et preocupis, Mek. Jo estic aquí per a protegir-te i també per a alimentar-te - i la va 

abraçar amb els seus braços de terra. 

La foscor que estava escoltant va dir amb la seva veu greu:  

- Mek, és normal que pugui donar-te una mica de por, però jo també et cuidaré. Confia en mi. I 

també la va abraçar. Sota l'abraçada de la terra i de la foscor Mek es va anar relaxant, i a poc a 

poc caient en un profund, profund somni. 

Al cap del temps, la Mek va despertar, esperant que el vent la portés a un altre lloc. Però no es 

movia, ni podia volar per l'aire. Per què?, es preguntava. A poc a poc, va començar a adonar-

se que notava el vent, i ja no estava a les fosques, sinó que sentia el sol i podia veure el camp 

que l'envoltava. En aquest moment va veure que un ocell voletejava sobre ella, com si li fes 

carícies, i altres animals la miraven admirats. Els arbres la miraven també i semblaven estar 

donant-li la benvinguda. I en aquest moment la Mek, es va adonar que s'havia transformat en 

un petit arbust que amb el temps i el pas de les estacions es convertiria en arbre. Va ser així 

com la Mek va trobar la seva llar formant part d'aquell gran bosc.” 

Després de la lectura del conte, responem a les següents preguntes:  

● Què era Mek? 

● Amb quines criatures i paisatges es va trobant? 

● Hi ha un moment del conte en què Mek té por, de què? 

● Qui l'abraça? 

● I quan es desperta, en què s'ha convertit? 

● Quines coses creieu que va aprendre Mek durant el viatge? 

● La terra va abraçar i va cuidar de Mek perquè creixés, creieu que nosaltres cuidem del 

planeta? creieu que alguna vegada no ho tractem bé?  

● Com pots tu cuidar el planeta i tot el que ens envolta? 

 

Després de recollir algunes de les seves idees sobre com podem cuidar del planeta, la persona 

dinamitzadora proposarà al grup que, per a cuidar a la Terra, i també per a cuidar-nos a nosaltres i 

nosaltres mateixos que vivim en ella, realitzarem una acció: sembrarem llavors semblants a la 

Mek! 

En gots compostables o en petits planters, es portarà l'activitat a un espai on el grup pugui plantar 

una llavor per persona, les quals regaran i cuidaran per a observar com germinen i creixen. Per a 



deixar un missatge que animi a altres persones a sembrar, cuidar i protegir el medi ambient, 

cada participant pot escriure un compromís o desig en un paper reciclat petit, i plantar-lo al 

costat de la llavor per a complir-lo. Una vegada que creixin les llavors, es pot suggerir a les nenes i 

nens que comparteixin amb altres grups o amb la comunitat el compromís que tenen amb Mek, amb 

la Terra i amb el nostre entorn natural. Només d'aquesta forma podrem conviure amb cura i igualtat 

entre totes les persones i els éssers vius. 
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