
“EL CANVI CLIMÀTIC: UN FENOMEN DE GRAN AMENAÇA PEL 
PLANETA TERRA” 

Enguany el professorat de 5è i 6è de l’Escola 25 de Setembre hem basat els               
processos d’ensenyament-aprenentatge de la canalla en el treball per centres          
d’interès (CI). Això ens ha permès treballar els diversos àmbits curriculars de            
manera globalitzada i incidir en el tractament de les seves competències. 

En un d’aquests CI hem volgut conèixer de ben a prop el fenomen del canvi               
climàtic i esbrinar quins són els seus causants i les seves conseqüències. En             
definitiva, adonar-nos de què hem fet els humans per arribar fins aquí i com              
aquest ha esdevingut una amenaça real que comença a modificar camps com            
la meteorologia (clima i estacions), la geologia (formacions naturals), la biologia           
(boscos, animals,...), etc.  

Doncs com bé sabeu, l’impacte mediambiental que provoca repercuteix en gran           
mesura a la sequera dels rius i la falta d'aigua potable, com també als canvis en                
les condicions de la producció d'aliments i l'augment de desastres naturals com            
sequeres, onades de calor i inundacions. 

Així doncs, després d’un bon treball de camp fet per l’alumnat, se’ls va             
demanar elaborar com a producte final uns plafons informatius, els quals           
haurien d’explicar de manera visual, fàcil i entenedora el bloc triat. Aquests            
pòsters s’exposarien a l’escola, després s’explicarien a les famílies i finalment,           
formarien part d’una exposició temporal en un espai de la Biblioteca Mestre            
Martí Tauler de Rubí. 

Cada grup de 4 o 5 alumnes ha elaborat un plafó informatiu, sobre un dels               
aspectes que els ha cridat més l’atenció. Les explicacions es presenten, en            
molts casos, partint de preguntes –fet que ajuda a captar l’interès del lector– o              
simplement, van desglossant les informacions per apartats. A més, tots ells           
incorporen material gràfic divers (imatges, dibuixos, esquemes,...) i un disseny          
particular i lliure (títol, fons, format,...), ja que hem volgut fomentar la creativitat             
de l’alumnat. 

Per tant, amb un sol producte hem treballat de manera transversal: la            
competència comunicativa lingüística i audiovisual, el tractament de la         
informació, la competència d’aprendre a aprendre, la competència en el          
coneixement i la interacció amb el món físic, i és clar, l’autonomia i iniciativa              
personal. 

A més, el fet de ser un aprenentatge curricular plantejat en un context real,              
proper i significatiu per l’alumnat, –doncs som Escola Verda– i sobretot, amb un             
motiu final (donar-lo a conèixer a la gent de Rubí), ha fet que la canalla s’hagi                
implicat molt i la valoració n’ha estat molt positiva. 

És per això, que ens ha semblat interessant compartir aquest material amb            
vosaltres, ja que està en mans de tots/es nosaltres aturar-ne el seu impacte. 

Esperem que la gaudiu molt i us faci reflexionar i/o veure què podem fer per               
intentar estabilitzar, si més no, aquest preocupant fenomen. 
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