
La nostra relació
amb l’entorn

Aquest curs, que tot just ara acabes

d’iniciar, volem convidar-te a descobrir una mica més sobre el medi ambient 

i la manera com ens hi relacionem. Per això, començarem el recorregut

d’aquestes agendes investigant sobre les diferents maneres que els humans

tenim de concebre la nostra relació amb l’entorn. I et proposarem que, a

través d’un breu qüestionari, tu també puguis descobrir quina és la teva

manera de relacionar-t’hi! 

Al llarg dels continguts de l’agenda trobaràs diverses activitats que et faran

replantejar, des de diferents punts de vista, les teves relacions amb el medi 

i descobriràs que, a més de ser font de recursos (aliments, medecines, etc.),

l’entorn també pot ser font de salut o malaltia i, alhora, un bell patrimoni

estètic. 

Un patrimoni que les generacions que ens han precedit ens han deixat, i 

que ara nosaltres tenim el deure –i l’obligació– de preservar, per a nosaltres 

i per a les generacions futures que ens seguiran.



D’altra banda, l'agenda del curs actual inclou un seguit d’informacions

setmanals. Es tracta, aquest cop, de citacions cèlebres, relacionades amb

el medi ambient, d’autors dels nostres dies i d’altres que van viure fa

centenars o milers d’anys. I és que la preocupació per l’entorn no és nova

ni queda relegada als estudiosos del tema. De fet, es fa palesa des dels

mateixos orígens de l’espècie humana i es manifesta –com veuràs– en

àmbits i indrets molt diversos. 

Recorda que al final de l’agenda hi trobaràs un solucionari per poder

validar les respostes a les activitats proposades. També hi trobaràs un

glossari (pàg. 169), amb les explicacions de les paraules que, al llarg del

curs, trobaràs marcades amb un asterisc (*).

Amb aquesta agenda i amb les activitats proposades t’adonaràs d’algunes

de les repercussions que tenen les nostres accions sobre el medi 

i, sobretot, sobre nosaltres mateixos. Amb això, esperem proporcionar-te

arguments per actuar de manera sostenible, però, ep!, nosaltres no 

podem pas pensar per tu! I és que només tu pots descobrir què et mou a

actuar en favor del medi i què no, només tu pots crear els teus arguments

de sostenibilitat! 

Esperem que, al llarg del curs, els vagis descobrint! 

Ens hi acompanyes?
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Com et relaciones 
amb l’entorn?
Vols saber com et relaciones amb

l’entorn? Doncs respon el següent

qüestionari posant una creu a la

casella que més s’adeqüi a la teva

resposta, segons si estàs més 

o menys d’acord amb l’afirmació 

de què es tracta. No hi donis gaires

voltes, en aquest cas la primera

impressió és la que compta! 

Endavant, doncs!

1. Els humans tenim dret a utilitzar els recursos de la Terra

fins a exhaurir-los, i a consumir-los aquí i ara.

2. Els humans formem part de la natura, juntament amb

plantes o animals amb els quals compartim el planeta.

3. La humanitat, sobretot en el darrer segle, ha adoptat

unes pautes de conducta agressives vers la natura, cosa

que està afectant la vida sobre la Terra.

4. Els problemes ambientals no em preocupen, no

m’afecten en absolut, ja que no em toquen de prop. 

Tinc altres problemes en què pensar.

5. Som interdependents amb la resta d’espècies vives 

que habiten la Terra. Per això, els humans necessitem 

la resta d’éssers vius per sobreviure.

6. La meva salut depèn, en gran mesura, de l’estat 

dels ecosistemes.

E
n

desacordD’acord
No ho sé
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7. Viure de manera sostenible és necessari per

recuperar l’equilibri dels ecosistemes.

8. Hem de tenir cura de la natura perquè en depenem

per viure.

9. Les accions humanes alteren l’equilibri dels    

ecosistemes, molts cops de manera irreversible. 

10. Els éssers humans tenim dret a modificar els

ecosistemes per adequar-los a les nostres

necessitats.

11. La superioritat de l’home vers la resta d’éssers vius 

el converteixen en amo de la Terra amb el dret a

apropiar-se dels seus recursos.

12. Les meves accions no tenen conseqüències per 

al medi ambient.

13. Confort i sostenibilitat són incompatibles. Ser més

ecològic (reciclar la brossa, utilitzar el transport

públic, no consumir aigua en excés, apagar els llums,

utilitzar les escales en comptes de l’ascensor, etc.)

faria disminuir la meva qualitat de vida.

14. Hem de ser sostenibles per ajudar el medi ambient,

encara que nosaltres no n’obtinguem cap benefici. 

15. El que afecta el medi ambient també m’afecta a mi,

perquè en formo part.

16. Hem d’aprendre a controlar el medi ambient per

adequar-lo als nostres interessos i necessitats.

17. A la Terra hi ha recursos suficients per a tots, 

el que cal és aprendre a gestionar-los.

18. Els humans som hereus d’un llegat natural que hem

de conservar per als nostres descendents.

19. Els problemes ambientals m’afecten, ja sigui

directament o indirectament. 

20. Ser sostenible és bo per a mi.

E
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desacordD’acord
No ho sé

Test basat en el concepte de Nou Paradigma Ambiental de Dunlap i Van Liere. 

Per veure la puntuació i el resultat que has obtingut, vés a la pàgina 172. 


