


INTRODUCCIÓ 

*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. 
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1. Presentació col·lectiva del vídeo delegats 
verds i debat sobre el global warming. 
 
 

A la classe hem parlat sobre el global warming  o 

efecte hivernacle i hem après que és quan els 

rajos de sol no poden sortir de l’atmosfera 

terrestre provocant que la terra s’escalfi amb 

conseqüències molt dolentes pel planeta. 

 

Algunes de les conseqüències són l'augment de 

la temperatura, el desglaç dels pols, augment del 

nivell del mar, canvis en la distribució de la 

vegetació, especies en perill d'extinció, etc. 



ARA SI QUE HO TENIM TOT BEN CLAR!!!! 



3. Treball Cooperatiu 



LA TERRA US NECESSITA!!! 

 

L’Enok, un nen esquimal que viu a Groenlàndia, ens 

demana ajuda perquè les seves terres fa temps que 

pateixen el desglaç de l’Àrtic, i això afecta la seva forma 

de vida i posa en perill la vegetació i els animals que allà 

habiten.  

QUÈ PUC FER JO? 



LA TERRA US NECESSITA!!! 

La Gwi, una bosquimana que viu en un desert a Botswana 

situat al continent africà, demana ajuda perquè la seva 

terra està patint un procés de desertització  que està fent 

molt difícil la vida en aquesta zona a causa de les 

dificultats per caçar i recol·lectar.  
 

DESERTITZACIÓ 

DESFORESTACIÓ 

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ? 



LA TERRA US NECESSITA!!! 

La Nui, una nena de l'illa polinèsia de Tuvalu, demana 

ajuda perquè en les darreres dècades la seva vida s'ha 

complicat molt. El seu país s'enfonsa! L'Oceà Pacífic s'està 

engolint els litorals de les seves costes. 

PUJADA DEL NIVELL DEL MAR I OCEANS 



LA TERRA US NECESSITA!!! 

En James és un nen de 10 anys que viu a Nova Zelanda. En el seu 

país, tot i ser pioners en polítiques de defensa i conservació del medi 

ambient, no poden aturar els efectes negatius de l’efecte hivernacle 

i del forat de la capa d’ozó que pateixen per la situació geogràfica on 

estan situats. Per això ens demana ajuda, ja que hem de prendre 

consciència de què tot el planeta a de cooperar de manera global per 

poder solucionar el problema.    

QUÈ ÉS EL FORAT DE LA CAPA D’OZÓ? 

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ PER A LA SALUT? 



LA TERRA US NECESSITA!!! 

La Hanne viu a Alemanya, i ens explica que en el seu país 

són pioners en generació i producció d’energies 

renovables i no contaminants. Tot i això, també són uns 

dels països europeus que pateixen amb més intensitat els 

efectes de la pluja àcida.  



4. Conclusions treball cooperatiu 

PETER PAN 



EL LLIBRE SE LA SELVA 



ASTÈRIX 



MÀGIC D’OZ 



5. Sortida deixalleria i neteja del carrer 

Els alumnes de 3er i 4rt hem anat a la deixalleria de Vilanova del Camí per veure de 

primera mà la importància de reciclar i com en fa la selecció de tot el material 

reciclable què arriba a la deixalleria des de les nostres cases. Ens han ensenyat els 

diferents espais, i hem après que cada espai estava destinat a un tipus concret de 

material. Els espais que hi havia anaven des del paper i el cartó fins a electrodomèstics 

entre molts d’altres. 



6. Activitat vestíbul ambients. 
Hi havia dos ambients, un que ens mostraven com serà el 

planeta d’aquí a uns anys si no fem res per evitar 

l’escalfament global, i l’altre on podíem veure com serà el 

planeta d’aquí a uns anys si comencem a prendre mesures per 

evitar el canvi climàtic. 

Hem estar debatent sobre les accions que els humans podem 

fer, i que tenen conseqüències directes sobre el planeta, tant 

positives com negatives, i d’aquesta manera hem pres 

consciència del que hem de fer si volem evitar que continuï 

escalfant-se la terra i tenir un món millor on viure en un 

futur.   

 

RECICLAR 

TANCAR LES LLUMS 

TANCAR LES AIXETES 

ANAR ALS LLOCS CAMINANT O AMB BICICLETA 



7. Xerrada GEDEN 

Dimecres a la tarda van venir a l’escola a fer-nos una xerrada els companys 

del GEDEN, que es dediquen a fer difusió i educació ambiental. 

Ens van parlar sobre l’escalfament global i totes les seves conseqüències, i 

quines actuacions són correctes i incorrectes si volem millorar el planeta. 

Ens va agradar molt, ja que ens van explicar molt concretament quines 

petites accions podem fer cada nen/a individualment i que tenen una gran 

repercussió positiva pel planeta de forma general.   



8. Sortida sostenible 

Dijous al matí vam anar al Parc Fluvial amb bicicleta per prendre 

consciència que hi ha altres mitjans de transport, a part del cotxe, 

que podem utilitzar i són més sostenibles.  



9. A què ens comprometem? 
 

Per acabar les JJEE cada classe, de totes les accions que hem 

après al llarg de la setmana que podem fer per evitar el global 

warming, n’hem escollit una i ens hem compromès, de forma 

signada, a complir-la fins a final de curs. 

Apagar les llums i aprofitar la 

llum solar 

Reduir el consum elèctric  



10. Fem la Mona 

3r B 
4t B 

4t A 
3r A 




