


*GLOBAL WARMING 

*The Global Warming, Escalfament 
Global, Calentamiento Global. Li pots 
dir com vulguis, però el nostre 
planeta està malalt i aquest és el nom 
de la malaltia que pateix. 

*Els actes dels éssers humans ho han 
provocat i sovint ens pensem que 
nosaltres no hi podem fer res. Doncs 
ens equivoquem. 

*En les jornades ecològiques d’enguany 
volem reflexionar i aprendre quines 
són totes aquelles coses que jo puc 
fer per combatre el Global Warming. 

 



*INTRODUCCIÓ 
 

*Vídeo que han gravat els delgats verds sobre el Global 

Warming: 

Enllaç al vídeo (CLICAR) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrT2YBhtEVc


Visionat del vídeo de les Jornades Ecològiques i posterior debat. 

Què és el Global 

Warming? 

Quines conseqüències té el Global Warming? 

Què podem fer 

per evitar-lo? 

 



Aquesta pel·lícula intenta fer veure als nens la importància que té 

conservar el nostre patrimoni natural per garantir l'existència del nostre 

planeta.  

 

Al mateix temps ens fa veure la responsabilitat que tenim a l’hora de 

protegir l'ecosistema i de potenciar una vida amb una major qualitat 

mediambiental. 

 

Visionat de la pel·lícula:  Lorax: En busca de la trúfula perdida 



Visita dels ambients del vestíbul per a prendre consciència i ser un 

espai de reflexió sobre el Global Warming i les seves conseqüències.  

Ambients 



Sempre s’han produït residus, però és ara, en la societat de consum, quan el 

volum de les escombraries ha crescut de forma desorbitada. A més s'ha 

incrementat la seva toxicitat fins a convertir-se en un gravíssim problema.  

 

Aquest trimestre els de segon hem volgut mostrar en la nostra tapa d’àlbum la 

importància que tenen les «5R» pel nostre medi ambient. 

Tapa d’àlbum 

Reutilitzar 

Reduir 

Reciclar 

Recuperar 

Rebutjar 



Els nens i nenes de primer hem sortit al bosquet de l’escola a veure la volta 

ciclista de Catalunya. Ens hem pogut adonar de la importància d’anar amb 

bicicleta i fer esport. Hem animat molt als ciclistes! 



Per cuidar el medi ambient els petits canvis són poderosos. Doncs un primer 

canvi és reciclar cada deixalla allà on toca. És per això que hem realitzat 

diferents activitats per aprendre a reciclar correctament. Ens ho hem passat 

molt bé!  



Les bosses de plàstic Els llums Marieta morta 

Els arbres Reciclem 



Arreglar i reparar Els arbres i el pagès El llenyataire i els arbres 



Transports sostenibles 



Tot classificat 



  
Dijous al matí vam fer la SORTIDA SOSTENIBLE de les XXVIII Jornades Ecològiques 

"Què puc fer jo contra el Global Warming?" al Parc Fluvial, per compartir una estona 

de joc i de natura amb tota l'escola.  



  



  Cada classe hem firmat un contracte de compromís per a millorar el medi 

ambient. 



La setmana abans de pasqua no podia faltar la mona! Hem fet la nostra mona entre tots 

i totes i ens l’hem anat a menjar a la pista de l’escola. L’hem decorada amb el lema de 

les jornades ecològiques d’aquest any... 


