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Projectes NATURCLIMA i 
ADAPYR

UNA GUIA PEDAGÒGICA DEL CONJUNT DEL PIRINEU
El Pirineu és un sistema muntanyós que s’estén des del Cap de Creus, al Mediterrani, fins a la seva confluència amb la 
serralada Cantàbrica, sense que existeixi una ruptura geogràfica entre tots dos. S’estén al llarg d’uns 491 km, aconseguint 
una amplada de 150 km a la seva part central.

És un territori fronterer entre França, Espanya i Andorra, amb les regions de Nova-Aquitània i Occitània a la cara nord, i 
el País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya a la cara sud.

Aquest vast territori acull una població de més de 23 milions de persones. En total, es parlen sis llengües diferents: espa-
nyol, francès, català, euskera, occità i aragonès.

Tot i la seva extensió territorial i la seva distribució política fragmentada, el Pirineu constitueix una única bioregió 
especialment vulnerable al canvi climàtic. Els sistemes socioeconòmics i biofísics del Pirineu presenten problemes 
similars en els diferents territoris. Per fer front al repte de preparar el territori per al canvi climàtic (CC), que és el 
principal objectiu d’aquesta guia educativa, el problema ha de ser abordat conjuntament i des de la perspectiva de la 
cooperació transfronterera.

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC AL PIRINEU
L’informe «Canvi climàtic al Pirineu: impactes, vulnerabilitats i adaptació», publicat per l’OPCC el 2018, ofereix una àmplia 
visió dels principals efectes que es podrien observar al Pirineu com a conseqüència del canvi climàtic les properes dèca-
des. Poden resumir-se de la següent manera: 

• Aigua: augment dels episodis de sequera, disminució dels recursos hídrics en quantitat i qualitat.
• Boscos: augment del risc d’incendis, aparició de paràsits, disminució de la productivitat forestal, canvi de la distri-

bució de les espècies forestals. 
• Agricultura: reducció dels rendiments agrícoles, canvis en els sistemes de producció i els tipus de cultius, possibi-

litat d’avançar les collites, canvis en la distribució de les àrees de cultiu.
• Perills naturals: augment del risc d’erosió i de submersió marina, pluges torrencials i inundacions, despreniments 

de terra, lliscaments i allaus.
• Biodiversitat: pèrdua de biodiversitat, modificació dels hàbitats i les àrees de distribució de les espècies, canvis en 

els cicles fenològics de moltes espècies (per exemple, canvis en els períodes de migració).
• Salut: augment dels riscos per a la salut a causa de les onades de calor i fred, augment de les al·lèrgies.
• Turisme: pèrdua d’atractiu per als turistes (pèrdua de la capa de neu, modificació del paisatge), erosió de les platges, 

afebliment de l’economia local.

En el darrer capítol, l’informe esmentat estableix 10 conclusions o accions necessàries per fer front a l’emergència climà-
tica entre les quals destaquem la primera, que està totalment d’acord amb l’objectiu d’aquesta Guia Educativa: «Preparar 
les persones per fer front als extrems climàtics».

 > Contingut
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ELS PROJECTES ADAPYR I NATURCLIMA... UN OBJECTIU COMÚ
Els equips de dos projectes POCTEFA, NATURCLIMA i ADAPYR, treballen plegats per produir aquest material educatiu.
Els dos projectes comparteixen entre els seus objectius el de conscienciar el territori, i concretament la població escolar, 
de la necessitat d’adaptar-se als canvis que ja s’han produït i als que es produiran com a conseqüència de l’emergència 
climàtica actual.

Cal esmentar que els socis responsables d’aquestes tasques, CPIE Bigorre-Pyrénées i LPO-França, respectivament en 
cadascun dels projectes, formen part de la Xarxa Educació Pirineus Vius, cosa que ha permès treballar aquest aspecte 
conjuntament amb altres entitats de la Xarxa, situades a diferents punts del Pirineu.

Un dels objectius dels projectes POCTEFA OPCC ADAPYR i POCTEFA NATURCLIMA és transferir els coneixements ad-
quirits per la comunitat científica sobre el canvi climàtic a la resta dels actors del territori i la població en general, mitjan-
çant activitats de sensibilització i educació ambiental. L’objectiu és millorar l’adaptació de la població als canvis futurs i la 
presa de decisions dels òrgans decisoris amb vista a aquesta adaptació territorial. En tot aquest procés de sensibilització, 
la comunitat educativa, per raons òbvies, adquireix una importància especial atesa la necessitat de sensibilitzar i educar 
els que seran els futurs habitants del Pirineu.

ALGUNES DADES SOBRE NATURCLIMA I ADAPYR
Aquest dossier educatiu és el resultat del treball conjunt dels projectes NATURCLIMA i ADAPYR, basat en el Dossier 
Educatiu del projecte ECT’ADAP, que es refereix específicament a la zona transfronterera catalana.

El projecte POCTEFA NATURCLIMA pretén augmentar la cooperació entre les entitats encarregades de la gestió i gover-
nança dels Espais Naturals (EN) a banda i banda del Pirineu per protegir, promoure i millorar l’adaptació al canvi climàtic 
(CC); identificar les bones pràctiques i capitalitzar i transferir els coneixements en un marc de participació per desen-
volupar experiències pilot innovadores en xarxes europees seleccionades de les dues parts, i transformar-les en àrees 
naturals de referència per adaptar-se al CC (ENRACC). El soci principal del projecte és el Govern de Navarra a través del 
Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, acompanyat de 5 organitzacions franceses i espanyoles més: 
Gestión Ambiental de Navarra SA / Nafarroako Ingurumen Kudeaketa SA, Navarra de Piso y Vivienda SA, Parc National 
des Pyrénées, CPIE Bigorre- Pyrénées, Centre de la Mer en Biarritz. Amb un pressupost total de 2.226.718€, finançat en 
un 65% pel programa Interreg POCTEFA a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El projecte POCTEFA OPCC ADAPYR té com a objectiu observar, capitalitzar, transferir i apropiar-se de les bones pràcti-
ques d’adaptació al canvi climàtic al Pirineu en el marc de la cooperació transfronterera. Està dirigit pel principal beneficia-
ri, l’OPCC - Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, a qui acompanyen onze socis amb experiència en diferents 
camps d’actuació: Estación Experimental de Aula Dei - Agencia Estatal Consejo  Superior de Investigaciones Científicas 
(EEAD-CSIC); Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM);  FORESPIR ;  Conservatoire botanique pyrénéen 
agréé Conservatoire botanique national des Pyrénées et de  Midi-Pyrénées ;  Instituto Pirenaico de Ecología - Agencia Esta-
tal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC); Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) - Réseau Education Pyrénées  Vivantes (REPV) ; Sociedad Pública Vasca de Medio 
Ambiente (IHOBE); Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA); Servei  Meteorologic de Catalunya (SMC); Andorra Recerca i 
Innovació. Amb un pressupost total de 2.010.577€ i el 65% finançat pel programa INTERREG POCTEFA.

TOT VA COMENÇAR AMB «ECT’ADAPT»
Aquest dossier pedagògic reprèn i amplia el contingut del dossier pedagògic elaborat per al projecte POCTEFA ECT’ADAPT, 
el soci principal del qual era el departament del Pirineu Oriental. Una bona eina que va haver de ser adaptada al conjunt del 
Pirineu, afegint-hi una sèrie de noves activitats per treballar en el concepte de la mitigació del canvi climàtic.

Gràcies al treball conjunt realitzat entre els dos projectes NATURCLIMA i ADAPYR, coordinat per un equip d’educadors 
ambientals de la Xarxa Educació Pirineus Vius (XEPV) i la Lliga per a la Protecció de les Aus (LPO), avui comptem amb un 
nou dossier, renovat i ampliat, que ofereix a la comunitat educativa un total de 34 activitats per poder dur a terme dins i 
fora de les aules.    

 > Contingut
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UN PROCÉS DE DISSENY I CREACIÓ COL·LECTIVA
Com és habitual en les accions desenvolupades per la Xarxa Educació Pirineus Vius, l’adaptació i l’ampliació d’aquest 
dossier educatiu va ser realitzada per un equip d’educadors ambientals de diferents estructures i territoris del Pirineu: 
OCCE65 (Fr), EE64 (Fr), CEA Alt Ter (Esp), Mendikate (Esp), Andorra Recerca i Innovació i SEO Birdlife (Esp); i després de 
l’acord de capitalització amb el projecte NATURCLIMA, el CPIE Bigorre-Pyrénées (Fr).
Totes elles pertanyen a la Xarxa Educació Pirineus Vius coordinada per LPO França i específicament per a aquest projecte 
per PROJECTCAT.

L’actuació conjunta d’aquest equip ha permès una aportació d’idees més gran i un coneixement profund del territori pi-
rinenc. Aquesta dinàmica col·lectiva es va veure reforçada per l’associació amb l’Autoritat Educativa dels Alts Pirineus, que 
es va associar per garantir la correspondència amb els programes d’educació nacional per a les escoles a França (vegeu 
el capítol: Vincles amb els programes nacionals d’educació).

L’acció duta a terme pels membres d’aquest equip de treball és reforçada per tots els socis de l’OPCC ADAPYR i NATUR-
CLIMA, que han tingut un paper important d’assessorament i suport en el procés d’adaptació del material.

EL DOSSIER PEDAGÒGIC
Les estructures d’educació ambiental implicades en el procés d’adaptació i ampliació d’aquest dossier han identificat 
clarament la necessitat d’abordar, tant la qüestió de l’adaptació al canvi climàtic com el concepte de mitigació, per això 
s’ha ampliat el nombre d’activitats. D’aquesta manera, es promouen els objectius educatius:

• Tenir una visió global del canvi climàtic que permeti aprofundir en els problemes més específics.
• Diferenciar i comparar els conceptes de mitigació i adaptació. Entendre que les mesures de mitigació i adaptació 

són complementàries i interdependents.
• Conscienciar sobre la necessitat d’actuar i la importància de les decisions individuals i col·lectives per afrontar els 

reptes del canvi climàtic.

La versió descarregable d’aquest paquet educatiu estarà disponible:
• Al lloc web de la OPCC: https://www.opcc-ctp.org/
• Al lloc web de la REPV: https://www.repv.org
• Al lloc web de Naturclima: https://naturclima-poctefa.eu/

 > Contingut
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Xifres clau del canvi
climàtic al Pirineu

El clima de la Terra sempre ha canviat (per exemple, l’última edat de gel va passar «només» fa aproximadament 20.000 
anys). Aquesta evolució natural difereix de la tendència actual de l’escalfament global, que ha estat accelerada especi-
alment les últimes dècades per l’activitat humana. Les decisions i les accions humanes influeixen en la intensitat i els 
efectes del canvi climàtic.

Les principals causes de la situació actual són:
• Creixement demogràfic (la població mundial ha augmentat un 60% en els darrers 30 anys);
• Augment del consum mundial d’energia (que ha augmentat un 30% els darrers 30 anys);
• L’augment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera (han augmentat un 70% en els darrers 

30 anys i estan relacionades amb el transport, la producció d’aliments, l’activitat industrial, l’habitatge, etc.).

L’impacte del canvi climàtic ja és clarament visible en el Pirineu:
• Onades de calor (la temperatura mitjana anual ha augmentat gairebé 1,5°C en els darrers 65 anys);
• Onades de fred extrem;
• Sequeres i escassetat d’aigua (entre el 1959 i el 2010, les precipitacions anuals al Pirineu han disminuït un 13%);
• Tempestes, pluges torrencials i vents de l’est;
• Augment del nivell del mar (uns 3,2 mm a l’any entre el 1993 i el 2010). Es preveu que l’any 2050 el nivell del mar 

podria augmentar d’1 a 3 metres);
• Disminució de la quantitat de neu (5 cm cada 10 anys).

Segons les previsions climàtiques de l’Agència Europea de Medi Ambient, si es mantenen els nivells actuals d’emissions 
de gasos amb efecte hivernacle, aquests són alguns dels possibles canvis al Pirineu:

• Un augment de les temperatures mitjanes anuals d’entre 4,5 i 5ºC;
• Una reducció de la precipitació mitjana anual, entre un 15 i un 25%;
• Una disminució de les nevades. El número de dies de precipitació en forma de nevada es pot reduir de 5 a 15 per 

any.
• Pèrdua de la quantitat i qualitat de l’aigua disponible. L’aigua de reg es pot reduir en un 40-60%.
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No confondre

TEMPS I CLIMA...
El temps és l’estat de l’atmosfera pel que fa a temperatura, humitat, vent i precipitació en un moment determinat.
Per exemple: avui plou i fa fred.
El clima, per la seva banda, és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió o un territori. Per 
exemple: clima tropical, clima mediterrani, clima àrid, clima alpí, clima continental, clima atlàntic, clima polar.

MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ: ATENUAR ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀ-
TIC O ADAPTAR-S’HI?
La mitigació aborda les causes del canvi climàtic i inclou totes les mesures destinades a reduir les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle, mitjançant l’estalvi d’energia i l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i la millora de les 
reserves de carboni (boscos, corals marins, etc.).

L´adaptació aborda les conseqüències del canvi climàtic. Prevenir, combatre i preparar els impactes (sequeres, onades de 
calor, pluges torrencials, augment del nivell del mar, manca de neu, etc.) i les conseqüències (incendis forestals, inunda-
cions, escassetat d’aigua, intrusió salina, al·lèrgies, epidèmies, etc.). Actuar sobre el territori per fer-lo menys vulnerable 
i més resistent.

Mentre es mantenen les accions de mitigació (per tal de reduir les emissions que causen el canvi climàtic), hem de co-
mençar a adoptar estratègies d’adaptació per conviure amb els impactes climàtics i ser menys vulnerables. Segons el 
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), les 
mesures d’adaptació al Pirineu són un complement necessari per a les mesures de mitigació: «L’adaptació no consisteix 
només a fer-ne més, sinó també a canviar la nostra manera de pensar i de fer front als riscos i als perills del canvi climàtic, 
assumint-ne la incertesa i la complexitat».

Les mesures d’adaptació són aquelles que, juntament amb les administracions o els ciutadans, actuen sobre el territori 
amb l’objectiu de fer-lo menys vulnerable i més resistent als impactes del canvi climàtic.

Cada persona, cada membre de la societat, forma part del problema i també de la solució. Hem de ser conscients i actuar 
amb responsabilitat a les nostres accions diàries. El cost (mediambiental, social i econòmic) d’inacció és més gran que el 
cost d’anticipació i adaptació. L’adaptació al canvi climàtic és una oportunitat per començar a actuar d’una manera nova, 
més eficaç i sostenible.

 > Contingut
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Abecedari de
paraules útils

A
Adaptació
L’adaptació al canvi climàtic es defineix com tots els ajustaments realitzats per limitar els impactes negatius i maximitzar 
els efectes beneficiosos. L’objectiu d’una estratègia d’adaptació és reduir l’exposició i la vulnerabilitat del territori i les 
seves activitats als riscos climàtics. L’adaptació se suma, no substitueix, la reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Es 
tracta d’establir un continu entre la mitigació i l’adaptació.

Albedo
L’albedo és un valor físic que indica la quantitat de llum solar incident que reflecteix una superfície.
Per al clima, aquesta variable és important perquè expressa la proporció de radiació solar que reflecteix l’atmosfera i la 
superfície terrestre cap a l’espai i que, per tant, no s’utilitzarà per escalfar el planeta.
L’albedo és una quantitat adimensional. El seu valor s’expressa o bé amb un percentatge entre el 0% i el 100%, que és, per 
tant, el percentatge de llum reflectida en relació a la quantitat rebuda, o bé amb un nombre entre 0 i 1, que és la fracció 
de llum reflectida.
Així, una superfície perfectament blanca reflecteix tota la llum i té un albedo del 100%.

Antròpic
Causat per l’activitat humana. El canvi climàtic antropogènic fa referència als canvis causats per la variabilitat resultant de 
l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

B
Beneficis de l’adaptació
Els costos evitats en termes de danys o beneficis obtinguts després de l’adopció i l’aplicació de mesures d’adaptació.

Biodiversitat
La biodiversitat, paraula composta per les paraules «bio» (vida) i «diversitat», és la varietat de la vida a la Terra. S’avalua 
tenint en compte la diversitat d’ecosistemes, espècies i gens a l’espai i el temps, així com les seves interaccions.

C
Canvi climàtic
Es tracta d’un canvi en l’estat del clima que es pot identificar pels canvis en els valors mitjans que el caracteritzen o per 
la variabilitat d’aquests valors i pel fet que aquests canvis es produeixin a llarg termini.
El canvi climàtic pot ser degut a processos naturals o modificacions antropogèniques persistents que alteren la composi-
ció de l’atmosfera o els usos del sòl.

Capacitat d’adaptació
Capacitat inherent d’un sistema o sector socioeconòmic per adaptar-se als impactes del canvi climàtic, mitigar els danys 
potencials, aprofitar les oportunitats i fer front a les conseqüències.

 > Contingut
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Cicle de l’aigua
El cicle de l’aigua és un fenomen natural que representa el viatge entre els grans dipòsits de líquid, sòlid o vapor d’aigua 
de la Terra: els oceans, l’atmosfera, els llacs, els rius, les aigües subterrànies i les glaceres.

Clima
Descripció estadística del temps en termes de mitjana i quantificada segons diverses variables en un període cronològic 
que va des de mesos fins a milers d’anys.
El període de referència habitual (període de clima normal), segons l’Organització Meteorològica Mundial, és de 30 anys. 
Les variables quantificades són la temperatura, la precipitació i el vent.

Combustibles fòssils
Combustibles, principalment combustibles carbonatats procedents de jaciments d’hidrocarburs fòssils, com el carbó, la 
torba, el petroli o el gas natural.
Són matèries primeres per a la producció d’energies no renovables, ja que necessiten milions d’anys per formar-se de 
manera natural.
La seva combustió és una de les principals fonts de contaminació de l’aire i de l’escalfament global.

Conca hidrogràfica
Una conca hidrogràfica és l’àrea drenada per un riu i els seus afluents. Tota laigua que cau en aquesta zona convergeix cap 
a la mateixa sortida: riu, llac, mar, oceà, etc.

Contaminació
Degradació d’un ecosistema per la introducció, generalment per part de l’home, de substàncies que alteren més o menys 
el funcionament del dit ecosistema.

E
Ecosistema
Conjunt format per una comunitat d’éssers vius (biocenosi) en relació amb el seu entorn (biòtop) i les seves interaccions.

Estratègia dadaptació al canvi climàtic
Un pla d’acció generós per donar respostes considerant conjuntament els efectes del canvi climàtic i les possibles mu-
tacions del territori i les estratègies territorials que se li apliquen; aquestes estratègies influeixen en múltiples factors 
(geogràfics, socioeconòmics, institucionals...) les capacitats d’adaptació del territori.

Espècies no autòctones
Espècie no indígena del lloc o la zona on es troba. També anomenades espècies introduïdes, indígenes o exòtiques.

Espècies autòctones
Espècie que viu en una zona o ecosistema determinat, la seva presència està lligada únicament als recursos naturals sense 
intervenció humana. Cada organisme natural té la seva pròpia àrea de distribució natural que es considera nativa. Una 
espècie nativa no és necessàriament endèmica.

Espècies endèmiques
Espècie que es dona exclusivament a una zona geogràfica definida.

Espècies invasores
Espècie exòtica generalment introduïda per l’home, perjudicial per a les espècies presents de forma natural a l’entorn. 

Exposició al canvi climàtic
La presència de persones, de mitjans de vida, espècies o ecosistemes, de funcions, serveis i recursos mediambientals, 
infraestructures o actius econòmics, socials o culturals en zones que es poden veure afectades negativament pel canvi 
climàtic.
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F
Fenologia
Estudi dels fenòmens naturals que es repeteixen periòdicament als cicles biològics (per exemple, les etapes de desenvo-
lupament, floració o migració) i la seva relació amb el clima i els canvis estacionals.

G
Gasos d’efecte hivernacle
Gasos presents a l’atmosfera, d’origen natural o antròpic, que permeten que la radiació solar penetri a la superfície de la 
Terra i que la pugui absorbir i/o emetre una part. Aquesta propietat provoca l’efecte hivernacle, un efecte natural sense 
el qual la Terra seria molt més freda. Els principals gasos d’efecte hivernacle de l’atmosfera terrestre són: vapor d’aigua 
(H2O), diòxid de carboni (CO2), òxid nitrós (N2O), metà (CH4) i ozó (O3). L’atmosfera també conté una sèrie d’altres gasos, 
com l’hexafluorur de sofre (SF6), els hidrofluorocarburs (HFC) i els perfluorocarburs (PFC). El diòxid de carboni és el gas 
d’efecte hivernacle més important que emet l’ésser humà.

I
Impacte climàtic
Els impactes es refereixen generalment a les conseqüències sobre la vida, els mitjans de subsistència, la salut, els ecosis-
temes, economies, societats, cultures, serveis i infraestructures degut a la interacció del canvi climàtic o esdeveniments 
climàtics perillosos, que ocorren en un moment donat , i la vulnerabilitat d’una societat o sistema exposat. Les inundaci-
ons, les sequeres i la pujada del nivell del mar són un subconjunt dels impactes coneguts com a impactes físics.

Incertesa
El grau de coneixement incomplet que pot sorgir de la manca dinformació o del desacord sobre el que se sap, inclús el 
que no es pot saber. La incertesa pot provenir de diverses fonts, com la imprecisió de les dades, l’ambigüitat en la definició 
dels conceptes o la terminologia utilitzada, o de les projeccions incertes del comportament humà.

Illa de calor urbana
Augments localitzats de la temperatura, especialment de les temperatures màximes diürnes i nocturnes registrades a les 
zones urbanes en relació amb les zones rurals o forestals properes i amb les temperatures mitjanes regionals.
Dins una mateixa ciutat, s’observen diferències significatives de temperatura en funció de la naturalesa de la coberta 
vegetal (bosc, etc.), l’ús del sòl (bosc, aigua, suburbi, ciutat densa...), l’albedo, el relleu i l’exposició (orientació sud o nord), 
i, per descomptat, de l’estació i el tipus de clima.

M
Mesures per no penedir-se
Mesures que proporcionen beneficis independentment de la realitat i l’evolució del canvi climàtic, com per exemple, fo-
mentar l’estalvi d’aigua per reduir les pressions actuals sobre els mitjans aquàtics i contribuir així al bon estat ecològic 
d’aquests entorns independentment de la qüestió del canvi climàtic.

Mesures que beneficien a tots
Accions de mitigació o adaptació que tenen beneficis climàtics, però també socials, econòmics o mediambientals. Tots 
guanyen.

Mitigació
Procés dirigit a reduir o estabilitzar les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera fins a un nivell que eviti 
interferències antropogèniques perilloses per al sistema climàtic.
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R
Recursos naturals
Elements de la natura que són essencials o útils per a l’ésser humà. Alguns exemples de recursos naturals són: l’aigua, 
l’aire, la terra, els boscos, els peixos, la fauna i la flora salvatges, la terra arable, els minerals...

Resiliència
La capacitat dels sistemes socials, econòmics i mediambientals per fer front a un esdeveniment, una tendència o una 
pertorbació perillosa, responent o reorganitzant-se de manera que es mantingui la capacitat d’adaptació, aprenentatge i 
transformació.

Riscos
Mesura de la probabilitat que un esdeveniment passi a un actiu, tenint en compte la seva exposició i vulnerabilitat.

T
Transformació
Canvi en les característiques fonamentals dels sistemes naturals i humans. La transformació pot reflectir reforços, alte-
racions o alineaments de paradigmes, objectius o valors cap a la promoció de l’adaptació al desenvolupament sostenible, 
inclosa la reducció de la pobresa.

V
Vulnerabilitat
La propensió o predisposició a veure’s afectat negativament pel canvi climàtic. Vulnerabilitat engloba diversos conceptes 
i elements, com la susceptibilitat o la possibilitat de veure’s afectat i la manca de capacitat per respondre i adaptar-se.

Per a més informació sobre el glossari, consulteu les definicions de l’IPCC:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf

 > Contingut



Vincles amb el pla d’estudis
de l’educació nacional

El canvi climàtic s’aborda en l’educació a través de diferents temes i en diverses 
assignatures des de l’escola bressol fins a l’institut.
Per tant, proposar projectes educatius sobre aquest tema es correspon amb les 
necessitats de l’Educació Nacional. Una col·laboració amb la inspecció acadèmica 
dels Alts Pirineus ha permès dissenyar activitats que s’ajusten als programes 
oficials.
A més, tenint en compte la necessària transició ecològica, tant des del punt de 
vista tècnic (amb la participació de les autoritats locals), com des del punt de vista 
educatiu, sol ser un punt important de l’E3D (escoles amb enfocament de desen-
volupament sostenible) .

A les pàgines següents, s’han inclòs extractes de les programacions didàctiques 
dels cicles 3 i 4 per destacar la seva relació amb els temes tractats en aquest 
dossier.

Presentació - 15 > Contingut



 > Contingut Presentació - Vincles amb el pla d’estudis -  16

El programa del Cicle 3 publicat al BO núm. 31 de 30 de juliol de 2020 s’ha completat «per tal de reforçar els ensenya-
ments sobre el canvi climàtic, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible».

Vincles amb la base comuna de coneixements, competències i cultura

• Àmbit 1: Llengües de pensament i comunicació
Comprendre i expressar-se utilitzant la llengua oficial de cada territori de manera oral i escrita

«Tots els ensenyaments contribueixen al domini de la llengua (...) ens esforçarem per treballar la lectura, la comprensió 
i la producció de les diferents formes de la llengua escrita i parlada i en la producció de diferents formes d’expressió i 
representació en relació amb l’aprenentatge de llenguatges científics».

Comprendre i expressar-se en una llengua estrangera o regional

«L’ensenyament de les llengües modernes també permet a l’alumnat descobrir altres cultures, altres maneres d’entendre 
el món i comprendre els problemes humans, socials, econòmics i mediambientals.»

Comprendre i expressar-se utilitzant llenguatges matemàtics, científics i informàtics

«A la ciència i la tecnologia, però també a la història i la geografia, els llenguatges científics permeten als alumnes 
resoldre problemes, tractar i organitzar dades, llegir i comunicar resultats, recórrer a representacions variades d’ob-
jectes, experiències i fenòmens naturals i argumentar per distingir un coneixement científic d’una opinió sobre temes 
importants, com els lligats a la importància de la biodiversitat i del desenvolupament durador».

Comprendre i expressar-se utilitzant els llenguatges de les arts i del cos

«Totes les classes contribueixen a desenvolupar la capacitat de l’alumnat per expressar-se i comunicar-se».

• Àmbit 2: Mètodes i instruments d’aprenentatge
«Totes les classes han de preparar l’alumnat per poder organitzar la feina i millorar així l’eficàcia del seu aprenentatge. 
També han de contribuir al desenvolupament de la capacitat de cooperació mitjançant el desenvolupament del treball en 
grup i col·laboratiu fent servir eines digitals, així com la realització de projectes. Cada any del cicle es realitzen projectes 
interdisciplinaris.»

• Àmbit 3: La formació de la persona i del ciutadà
«L’educació moral i cívica permet a l’alumnat reflexionar sobre el significat del compromís i la iniciativa, que es posa en 
pràctica en la realització de projectes i el desenvolupament del sentit de la responsabilitat. Això s’aconsegueix mitjançant 
la realització de projectes i la participació a la vida de la comunitat escolar. L’educació per al desenvolupament sostenible 
n’és una part important: dur a terme accions concretes a les escoles a favor de la protecció del medi ambient ofereix 
moltes oportunitats perquè l’alumnat desenvolupi el seu sentit del compromís.»

• Àmbit 4: Sistemes naturals i tècnics
«A través de l’observació de la realitat, la ciència i la tecnologia plantegen preguntes a l’alumnat i ajuden a trobar respos-
tes. Al cicle 3, exploren tres àrees de coneixement, incloent-hi l’entorn immediat per identificar problemes tecnològics, 
econòmics i mediambientals.»

• Àmbit 5: Representacions del món i de l’activitat humana
«L’ensenyament de les matemàtiques, la ciència i la tecnologia contribueix (...) a relacionar les qüestions científiques o 
tecnològiques amb els problemes econòmics, socials, mediambientals i sanitaris.
La història-geografia, ciència i tecnologia i educació moral i cívica, a través de la seva contribució a l’educació i al desen-
volupament sostenible, contribueixen també a la comprensió dels efectes de les activitats humanes sobre medi ambient.»

CICLE 3 
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Vincles específics amb la docència

• Educació moral i cívica
«(...) les accions relatives a l’educació per al desenvolupament sostenible, al servei de la consciència ecològica, 
tenen la vocació de contribuir a la cultura del compromís individual i col·lectiu, sobretot com a ciutadans, amb el 
respecte i la protecció del medi ambient a tots els nivells, i a curt i mitjà termini. En intercanvis contradictoris, 
que es poden basar en la literatura infantil, els documentals o els escrits periodístics, l’alumnat s’inicia a debatre 
de forma democràtica i pensar de manera crítica. En aquests debats adquireixen la capacitat d’establir vincles en-
tre les eleccions, els comportaments i els seus impactes mediambientals (clima, biodiversitat, desenvolupament 
sostenible) i comprendre les perspectives de les persones implicades en els temes tractats. Aquests es basen en 
observacions d’organismes vius, experiències a l’escola i al seu entorn, o en l’estudi de documents que condueixen 
a una «aculturació» ecològica gradual.»

• Història i geografia
«La necessitat d’ajudar a l’alumnat a comprendre l’imperatiu del desenvolupament sostenible i equitatiu de l’hàbitat humà 
de la Terra i les qüestions connexes estructura l’ensenyament de la geografia als cicles 3 i 4.
Introdueix una nova relació amb el futur i permet que l’alumnat aprengui a pensar en una perspectiva a llarg termini i a 
imaginar alternatives a allò que es creu que és un futur inevitable.»

• Ciència i tecnologia
«A les ciències, l’alumnat descobreix noves formes de raonament mobilitzant els seus coneixements i sabers per res-
pondre les preguntes. Acompanyats pel seu professorat, formulen hipòtesis i comprenen que les poden posar a prova, 
qualitativament o quantitativament. (...) Se’ls sensibilitza sobre els problemes del canvi climàtic, la biodiversitat i el desen-
volupament sostenible.»

• Matemàtiques
«Els temes del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i la biodiversitat s’han de triar per desenvolupar les compe-
tències matemàtiques i fomentar els vincles amb les disciplines més directament afectades.
S’ha d’afavorir un enfocament de resolució de problemes.»

CICLE 4

Vincles amb la base comuna de coneixements, habilitats i cultura

• Àmbit 1: Llengües per pensar i comunicar-se
Comprendre i expressar-se utilitzant la llengua francesa de manera oral i escrita

«Totes les matèries contribueixen al domini de la llengua. Història i geografia, ciència i tecnologia fomenten l’adquisició 
de llenguatges específics que permeten comprendre el món. (...) L’educació moral i cívica condueix a l’expressió de senti-
ments morals i al debat argumentatiu.»

Comprendre i expressar-se en una llengua estrangera o regional

«L’ensenyament de llengües modernes permet als alumnes descobrir altres maneres d’entendre el món i d’aprendre els 
problemes humans, socials, econòmics i mediambientals».

Comprendre i expressar-se amb llenguatges matemàtics, científics i informàtics

«Les disciplines científiques i tecnològiques (...) ensenyen a l’alumnat a comunicar els seus plantejaments, resultats i 
eleccions, i a expressar-se en debats científics i tècnics.»
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• Àmbit 2: Mètodes i eines d’aprenentatge
«Aquest àmbit es refereix a l’aprenentatge del treball cooperatiu i col·laboratiu en totes les seves formes, a classe, en 
els projectes realitzats per l’alumnat dins del centre, en relació amb els valors promoguts a l’àmbit 3 (...) La realització de 
projectes, dins i entre disciplines, mobilitza diversos recursos».

• Àmbit 3: La formació de la persona i del ciutadà
«Implica totes les altres àrees de la formació bàsica: la capacitat d’expressar les pròpies emocions i pensaments, de jus-
tificar les eleccions, de participar en les controvèrsies respectant els altres; la capacitat de viure i treballar en grup i en la 
societat en general; els coneixements científics i tècnics que permeten accedir a la veritat i a la prova, per diferenciar-la 
de la mera opinió, per comprendre què està en joc en l’ètica de les aplicacions científiques i tècniques».

• Àmbit 4: Sistemes naturals i tècnics
«Les ciències, incloses les matemàtiques i la tecnologia, juntament amb l’educació moral i cívica, permeten a l’alumnat 
reinvertir coneixements fonamentals per comprendre i adoptar un comportament responsable en relació amb el medi 
ambient i els recursos del planeta, la salut i els usos del progrés tècnic, així com poder diferenciar les responsabilitats 
individuals i col·lectives en aquests àmbits».

• Àmbit 5: Representacions del món i de l’activitat humana
«Representar el món en la complexitat i els processos requereix la realització de projectes. Aquests poden desenvolu-
par-se en el marc dels ensenyaments pràctics interdisciplinaris als quals cada disciplina aporta la seva especificitat. L’ob-
jectiu d’una producció és sempre present, tant si es tracta de donar compte de la complexitat del món (...), per exercir la 
creativitat a través de pràctiques individuals o col·lectives (...), o de realitzar una producció de mitjans. Aquestes iniciatives 
desenvolupen la creativitat i la confrontació».

Vincles específics amb els ensenyaments

• Educació moral i cívica
«(...) les accions en matèria d’educació per al desenvolupament sostenible, al servei de la consciència ecològica, pretenen 
sobretot contribuir a la cultura del compromís individual i col·lectiu, sobretot ciutadà, amb el respecte i la protecció del 
medi ambient a tots els nivells i a curt i mitjà termini.»

• Història i geografia
«(...) l’alumnat va comprenent com les disciplines científiques de la història i la geografia permeten reflexionar amb 
precisió sobre els temps i els espais de les societats humanes i captar fenòmens socials de gran diversitat. Els temes 
didàctics programats fan que l’alumnat descobreixi la complexitat de l’evolució històrica i l’organització geogràfica dels 
grups humans.»
«En aquesta perspectiva, és important sensibilitzar a l’alumnat sobre la qüestió del desenvolupament, que continua sent 
essencial, però els termes dels quals es veuen modificats pels creixents problemes relacionats amb el canvi global i la 
sobreexplotació de certs recursos.»

• Física i Química
«Les ciències experimentals i observacionals, de les quals formen part la física i la química, exploren la naturalesa per 
descobrir i explicar les seves lleis per tal que l’estudiant pugui:
(...) 
- captar la complexitat de la realitat a través de la pràctica concreta, observant, experimentant, mesurant i modelant;
(...)
- percebre els vincles entre l’ésser humà i la natura
- explicar els impactes causats pel ritme i la diversitat de les accions humanes sobre la natura;
- aprofundir en el coneixement dels conceptes essencials per comprendre bé l’origen del canvi climàtic i les conseqüèn-
cies d’aquest;
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(...)
- exercir una ciutadania responsable, especialment en l’àmbit de la salut i el medi ambient».»

• Ciències de la vida i de la terra
«L’educació per al desenvolupament sostenible, el canvi climàtic i la biodiversitat és un repte important per a la formació 
de l’alumnat. Els coneixements i les habilitats necessaris per estudiar aquests temes són un dels principals fils conductors 
de l’ensenyament de les ciències de la vida i de la terra. L’objectiu és comprendre l’efecte de certes activitats humanes 
sobre el medi ambient sense limitar-se a una visió antropocèntrica del món. També es tracta de permetre a la joventut 
distingir els fets i coneixements científics de les opinions i creences, per entrar en una relació científica amb els fenòmens 
naturals o tècnics, i el món viu.»

• Tecnologia
«L’ensenyament de la tecnologia durant l’educació obligatòria pretén donar a tot l’alumnat les claus per entendre l’entorn 
tècnic contemporani.
L’objectiu de l’educació tecnològica a l’ensenyament obligatori és donar a tot l’alumnat les claus per comprendre l’entorn 
tècnic contemporani i les competències per actuar. La tecnologia es basa en les relacions complexes entre els resultats 
científics, els condicionants mediambientals, socials i econòmics i l’organització de les tècniques».

• Alfabetització mediàtica i informacional
«L’objectiu és que l’alumnat accedeixi a la comprensió dels mitjans de comunicació, les xarxes i els fenòmens de la in-
formació.
(...) L’alumnat es forma en una lectura crítica i distanciada dels continguts i les formes dels mitjans de comunicació. Se’ls 
anima a que s’informin suficientment (...) i a que produeixin i difonguin informació per si mateixos.»
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FITXES  

PEDAGÒGIQUES



RESUM DEL PROJECTE
Cada full serveix per realitzar un projecte edu-
catiu, la majoria de vegades en pedagogia activa, 
des de la fase de «Representacions inicials» 
fins a la fase «d’Avaluació».

PARAULES CLAU
Llista de temes que marquen les temàtiques
que s’aborden en la present fitxa.

• Aquesta secció permet identificar ràpidament els objectius 
de las seqüències proposades.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Fitxes  pedagògiques - 21

Fitxa model de projecte

TÍTOL:  
EL NOM DE LA FITXA PROJECTE

Subtítol:  
En forma de preguntes, aquesta rúbrica permet veure d’una ullada

els temes abordats en aquesta fitxa.

MARC METODOLÒGIC

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
És a dir, partint de l’individu, des de les seves representacions personals, les seves imatges mentals, 
els seus coneixements, les seves impressions, els seus desitjos... Partint d’aquesta base lliurada per 
l’alumnat, la visió del tema s’eixampla i el projecte parteix. Bases sòlides expressades per tothom.
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DESPERTAR L’INTERÈS
És a dir, oferir l’oportunitat de descobrir, de tocar la sensibilitat del públic, de despertar-ne la curiosi-
tat, per plantejar preguntes, per obrir el tema a altres àmbits.

2

3 CONÈIXER, COMPRENDRE
És a dir, aprofundir, investigar, indagar, entrevistar... i després sintetitzar.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Es tracta de proposar al grup que millori els seus coneixements sensibilitzant un públic més ampli 
o emprenent accions locals. És un acte cívic que porta el grup a bolcar-se cap a les altres persones, 
cosa que tendeix a demostrar que tots poden ser actors.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Una bona avaluació es concep des del començament del projecte. La formulació clara dels seus ob-
jectius, la captura de les representacions inicials dels futurs interessats en el projecte, i, per tant, la 
consideració de paràmetres avaluables que s’aniran perfeccionant a mesura que el projecte avanci, 
completen una avaluació al final del projecte.

5

Per a cadascun dels 8 temes abordats, es proposa un conjunt de recursos per trobar més informació, afegir activitats, etc.
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Tema 1

CANVI CLIMÀTIC, ADAPTACIÓ...
MALA ADAPTACIÓ

• Fitxa del projecte 1.1: El canvi climàtic... què?

• Fitxa del projecte 1.2: Ràpid, adaptem-nos, que fa calor!

• Fitxa del projecte 1.3: Solucions d’adaptació bones i no tan bones

• Fitxa del projecte 1.4: Alternatives reals?
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RESUM DEL PROJECTE
Contextualització del CC a través de diferents 
sessions que pretenen aclarir conceptes, sovint 
ambigus, permetent establir les bases concep-
tuals del dossier pedagògic.

PARAULES CLAU
Canvi climàtic, gasos d’efecte hivernacle, agents 
de CC, impacte del CC, conseqüències del CC, 
mitigació, adaptació, embornals de carboni, 
emergència climàtica...

Tema 1 - 1. EL CANVI CLIMÀTIC... QUÈ? - 24

1. EL CANVI CLIMÀTIC... QUÈ?
Què sabem del canvi climàtic?

• Contextualitzar el CC a través de conceptes (recursos, 
conseqüències, impactes).

• Treballar i conèixer el glossari i el vocabulari específic.
• Crear activitats per desenvolupar aquests conceptes i 

aclarir-ne el significat.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
Animar a l’alumnat a preguntar a la gent gran si han observat algun canvi en el clima (pluja, neu, tem-
peratura...) des de la seva infància i avaluar si això és degut al canvi climàtic.

2

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Mitjançant un dibuix lliure, l’alumnat representa la comprensió del canvi climàtic.
A partir del dibuix i de la seva interpretació, tractar d’identificar-ne les causes, les conseqüències i 
els impactes.

3
CONÈIXER, COMPRENDRE
Mitjançant una sèrie de conceptes relacionats amb el canvi climàtic, intentar relacionar-los amb exem-
ples concrets i demanar a l’alumnat que suggereixi nous exemples.
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Proposar una llista d’accions quotidianes per mitigar el canvi climàtic i una altra llista d’accions per 
adaptar-se. Comprometre’s a nivell de centre educatiu i personal a adoptar aquestes accions com a 
hàbits quotidians.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
A partir del dibuix de l’activitat anterior, incorporar les accions de mitigació i adaptació. Assegurar-se 
de donar un missatge positiu «petites accions individuals aconsegueixen canvis globals».

5

Figura 1: Exemple de la producció dels nens a les sessions educatives durant el projecte Poctefa Naturclima
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• Comprendre la diferència entre la noció de mitigació del 
canvi climàtic i la noció dadaptació al canvi climàtic.

• Prendre consciència de la complexitat del tema de l’adap-
tació.

• Prendre consciència del propi poder per actuar pel bé 
comú per identificar que l’adaptació al canvi climàtic és 
possible aquí al meu territori, ara mateix.

• Desenvolupar el sentit de la responsabilitat.
• Prendre consciència que hi ha una necessitat urgent d’ac-

tuar.
• Prendre consciència que totes les accions compten i que 

la multiplicitat d’accions individuals i col·lectives perme-
tran aconseguir un resultat.

• Ser conscient d’algunes possibilitats d’acció concretes 
d’adaptació a escala individual i col·lectiva.

• Conéixer les bones pràctiques i comportaments a adoptar.
• Identificar algunes de les mesures adoptades per les au-

toritats locals en matèria d’adaptació i mitigació al canvi 
climàtic.

• Prendre consciència que la necessitat d’adaptar-se pot 
canviar la governança dels territoris.

2. RÀPID, ADAPTEM-NOS, S’ESTÀ ESCALFANT!
Com podem actuar i adaptar-nos al canvi climàtic?

Tema 1 - 2. RÀPID, ADAPTEM-NOS, S’ESTÀ ESCALFANT! - 26

RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu és aprendre a diferenciar els concep-
tes de mitigació (reducció dels gasos d’efecte 
hivernacle) i l’adaptació al canvi climàtic (limi-
tant la vulnerabilitat de la naturalesa i els sis-
temes naturals i humans contra els impactes).

PARAULES CLAU
Adaptació, Mitigació, Complexitat, Potència, Po-
der d’acció, Bé comú, Responsabilitat, Bones 
pràctiques, Exemplaritat, Governança.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Recollir tota la informació

Fer reflexionar a l’alumnat sobre les nocions d’adaptació i mitigació des d’un punt de vista general. 
Què és adaptar-s’hi? Què és la mitigació? Tot seguit, aplicar les conclusions al tema del canvi climà-
tic. Intentar trobar una definició de manera col·lectiva. Finalment, proposar a l’alumnat les definicions 
següents:

• una acció contribueix a adaptar-se al canvi climàtic, si ajuda a limitar els impactes negatius del 
canvi climàtic i a maximitzar-ne els efectes beneficiosos;

• una acció contribueix a la mitigació del canvi climàtic, si ajuda a estabilitzar o reduir les concen-
tracions de gasos amb efecte hivernacle (GEI) a l’atmosfera.

Un cop aclarits els conceptes, demaneu a l’alumnat que reculli informació al seu territori i a altres llocs 
del planeta sobre un exemple concret d’adaptació al canvi climàtic i un exemple concret de mitigació 
al canvi climàtic:
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DESPERTAR L’INTERÈS
Joc de mitigació - adaptació

Al pati de l’escola, dividiu el camp de joc en dos camps, el d’adaptació i el de mitigació.
Cada camp és prou gran per acollir tota la classe. L’alumnat serà posicionat a la línia que separa els 
dos camps. La persona responsable o facilitador haurà revisat prèviament les accions de mitigació i 
adaptació identificades per l’alumnat, possiblement complementades amb altres accions.
Les instruccions del joc es donen a l’alumnat: «Per a cadascuna de les accions enumerades, aneu al 
camp de l’Adaptació o de la Mitigació, depenent de si correspon a una o altra».
Deixar un breu període de reflexió (5 segons) després de cada cita perquè l’alumnat faci la seva elec-
ció.
Exemples de cites:

• Anar a l’escola amb bicicleta en lloc de cotxe, adaptació o mitigació?
• Limitar la construcció al front marítim, adaptar o mitigar?
• Crear un jardí a la teulada d’un edifici, adaptació o mitigació? Etc.

Es pot fer una variació del joc a través de la realització d’una taula de classificació a l’aula.
Per a cada pregunta formulada, un cop s’ha donat la solució, la persona que dinamitza també proporciona 
explicacions complementàries.

Cafè filo

Organitzar una sessió de cafè filo sobre temes relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic.
Exemples d’aplicacions concretes a centres d’ensenyament secundari:
http://philosophieaucdi.unblog.fr/cafe-philo
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2011/123_CDI_Une.aspx
http://www.cafesphilo.org/le-forum-des-cafes-philo/les-pauses-philo-du-college-langevin-a-ville-la-grand
Exemples de temes de reflexió:

• L’ésser humà ha d’adaptar-se o mitigar el canvi climàtic?
• L’adaptació al clima és responsabilitat dels governs o de la ciutadania?
• Hem d’actuar o deixar que passi? 

Un conte sobre el canvi climàtic

Coneixes Nasreddin Hodja? No? Hi va haver un temps en que el temps a la zona on vivia Nasreddin, 
que ja era generalment bo i càlid, es va tornar molt calorós i sec. Al principi res alarmant, però aquest 
canvi es va prolongar i el poble va començar a patir seriosament.
El poble va decidir reunir-se per trobar solucions al problema. Cada persona va proposar solucions al 
seu nivell. Nasreddin va assistir a la reunió i va proposar canviar el clima, refredar-lo i fer que plogués, 
proposta que va ser rebuda amb rialles i esbroncades, per descomptat.
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2

• fent una foto d’una acció d’adaptació o mitigació amb una càmera o un telèfon mòbil...
• buscant a la premsa, en llibres, en publicacions, a Internet a casa o al centre de documentació 

de l’escola;
• gravant en àudio un testimoniatge d’una persona de referència/testimoni (per exemple, una per-

sona que es dediqui a la ciència, a la pesca, a la pagesia, un forestal, etc.) amb un telèfon mòbil.
Les instruccions per comprovar les fonts són importants. Es preveu un temps de validació del contin-
gut recollit.
Tots els documents recollits es porten a l’aula i són una base de treball. Tot l’alumnat de la classe pren 
consciència de tots els recursos recollits per cada persona.
Una valorització de les investigacions realitzades per l’alumnat es pot plasmar en un mapa del Pirineu 
sobre el qual cada persona pot situar els exemples de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Un mapa 
del món pot servir per situar de la mateixa manera els exemples d’adaptació i mitigació presos a escala 
mundial.
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Les solucions es van posar en marxa però, potser perquè no n’hi havia prou, o potser perquè van 
arribar massa tard, però sobretot perquè el clima no va canviar o fins i tot va empitjorar, la situació 
també va empitjorar. El poble es va reunir una vegada més, i aquell dia van ser les persones expertes 
en ciència les que van proposar solucions. Quines eren?... Nasreddin va assistir a la reunió i va propo-
sar canviar el clima, refredar-lo i fer que plogui, una proposta que va ser rebuda de nou amb rialles i 
esbroncades, per descomptat.

Les solucions es van posar en marxa però, potser perquè no n’hi havia prou, o potser perquè van 
arribar massa tard, però sobretot perquè el clima no va canviar o fins i tot va empitjorar, la situació 
també va empitjorar. El poble es va reunir una vegada més, i aquell dia els va tocar a les persones 
amb responsabilitats polítiques prendre decisions. Quines eren?... Nasreddin va assistir a la reunió i 
va proposar, una vegada més, canviar el clima, refredar-lo i fer que plogui, proposta que va ser rebuda 
una vegada més amb rialles i esbroncades, per descomptat.

Les decisions es van aplicar, però potser perquè no van ser suficients, potser perquè van arribar 
massa tard, però sobretot perquè el clima no va canviar o fins i tot va empitjorar, la situació també 
va empitjorar. El poble es va reunir una vegada més i, aquell dia, davant de la pèrdua, va acceptar la 
proposta de Nasreddin, que es va dirigir a casa seva, seguit per totes les persones que vivien al seu 
poble. El van sentir brincar una bona estona a dins i després pujar a la terrassa. Va ser llavors quan 
van veure venir grans núvols negres, que de sobte es van trencar i van deixar caure una forta pluja. La 
temperatura va baixar immediatament i tothom es va posar a ballar sota la pluja. Quan Nasreddin va 
sortir, li van preguntar com ho havia fet. Al que Nasreddin va respondre, que feia temps que s’havia 
adonat que cada vegada que feia una bugada i l’estenia, plovia!

Però aleshores el problema va canviar. El terra estava tan sec que s’havia convertit en formigó i les 
fortes pluges no hi podien penetrar. L’aigua va travessar el poble, el riu, que havia estat sec unes quan-
tes hores abans, es va convertir en un torrent impetuós, i el pont aviat va ser arrasat. El poble es va 
afanyar a anar a Nasreddin per aturar la pluja. Ho pot fer? I com?

Bruno Voland, Taller de Natura i Escriptura

Llegir el conte a l’alumnat i imaginar el que passa a continuació, mitjançant una producció escrita o 
oral, sol o en grup, o demanar a l’alumnat que busqui una interpretació del conte...

Tema 1 - 2. RÀPID, ADAPTEM-NOS, S’ESTÀ ESCALFANT! - 28

2

CONÈIXER, COMPRENDRE
De números i lletres

Identificar alguns gràfics i taules que il·lustrin dades clau sobre el canvi climàtic extrets de publicacions 
d’organismes públics (nivells de precipitació, canvis als GEH, canvis en el nombre de dies amb onades 
de calor, disminució de la profunditat de la neu, etc.). Aquesta informació sobre el canvi climàtic al 
Pirineu està disponible al lloc web de l’OPCC:
https://opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-es.pdf
https://opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-fr.pdf
https://opcc-ctp.org/
Presentar aquests gràfics i taules a l’alumnat en grups petits o individualment. L’objectiu és interpre-
tar-los (diferència entre tendències fortes i riscos estacionals, valors absoluts i relatius, anàlisis a curt 
i llarg termini, etc.).

3
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AVALUAR I PLANIFICAR
Joc de 7 famílies per a tota la classe

Dividir la classe en 7 famílies, distribuir una targeta a cada persona. La resta de cartes formen la 
pila.
Cada persona ha d’intentar trobar la família presentant-se i fent la pregunta de coneixement a la 
targeta a la resta de l’alumnat. Només poden respondre les persones de la mateixa família. Les 
famílies es reconstitueixen a mesura que es formulen les preguntes.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Joc de rols

Proposar un joc de rol al territori on viu l’alumnat.
Utilitzar les targetes dels personatges del joc de les 7 famílies creades en el marc del projecte POCTEFA 
Projecte ECT’Adapt (viticultor, pescador, funcionari electe, ramader, artesà de la construcció, director 
d’estació d’esquí, forestal, etc.).
La persona facilitadora o dinamitzadora donarà alguns indicadors del canvi climàtic al territori i proble-
mes detectats (inundacions, reculada o desaparició de glaceres, períodes més freqüents i llargs d’onades 
de calor...), i moderarà la reunió.
El repte proposat a les persones que estan en el territori és trobar solucions per adaptar-se al canvi 
climàtic. Es pot definir un equip de persones observadores a la partida per analitzar-ne el desenvolupa-
ment (conflictes, aliances entre les persones que juguen, etc.). Les persones que juguen han d’identificar 
ràpidament la complexitat del tema, ja que poden sorgir tensions entre elles, per exemple, per la qüestió 
de l’aigua (qualitat, quantitat). També s’adonaran que hi ha solucions a curt termini i d’altres més o menys 
a llarg termini.
Aquest joc pot precedir reunions amb persones de la zona (presentació del treball, foto de la persona, 
identificació dels problemes, arguments exposats, idees concretes d’adaptació, etc.). 

El joc de cartes POCTEFA ECT’Adapt 7 famílies està disponible de la Xarxa Educació Pirineus Vius: 
contact@repv.org.

És possible, és ara

Disposar d’una llista de dibuixos que il·lustrin les possibles adaptacions i classificar-los segons un 
procés de viabilitat...

• Qui ho pot fer? Jo, la meva família, la meva universitat, les persones escollides del meu terri-
tori, l’Estat?

• S’ha de fer? Ara/en 5 anys/10 anys/en 50 anys?
• És possible? Fàcil/possible/difícil/utòpic/impossible (segons el territori)? 

Aquest exercici ens permetrà identificar què és possible fer al nostre nivell ara.

4

5
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3. SOLUCIONS D’ADAPTACIÓ 
BONES I NO TAN BONES...

Quines podrien ser les solucions 
per a la nostra adaptació col·lectiva al canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu és reflexionar sobre les possibles 
conseqüències del canvi climàtic al territori i 
identificar accions de mitigació i adaptació. Una 
reflexió sobre el nostre model de consum, en 
particular de consum d’energia que permeti dis-
tingir entre bones i males pràctiques d’adaptació 
al canvi climàtic.

PARAULES CLAU
Adaptació i mitigació, Mala adaptació, Risc, Com-
plexitat, Incertesa, Poder per actuar, El bé comú, 
Sostenibilitat, Responsabilitat, Governança.

• Comprendre la diferència entre la noció de mitigació, adap-
tació i mala adaptació al canvi climàtic.

• Entendre com l’adaptació està vinculada a la mitigació.
• Prendre consciència de les causes de la manca d’adaptació 

avui.
• Identificar els errors del passat i situar-los en el context 

històric, cultural i científic per evitar sentir-se culpable.
• Conèixer algunes possibilitats d’accions concretes d’adap-

tació a escala individual i col·lectiva (autoritats locals en 
particular).

• Conéixer les bones pràctiques i comportaments a adoptar.
• Prendre consciència del poder d’acció propi.
• Prendre consciència que la necessitat d’adaptar-se pot 

canviar la governança dels territoris.
• Mostrar les accions de les autoritats locals en matèria 

d’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS
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MARC METODOLÒGIC

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Què passa amb el clima?

Fer preguntes al grup de l’alumnat:
• Què és el canvi climàtic? Sabeu alguna cosa? Coneixeu les causes?
• Creieu que el nostre territori es veurà afectat? Com?
• Coneixeu els efectes previstos del canvi climàtic? Suggeriu exemples.
• Coneixeu exemples d’adaptació als efectes previstos del canvi climàtic? Suggeriu exemples.

Proposar afirmacions i estimular un debat col·lectiu (Veritat/Fals).
• Les accions humanes no afecten el clima (F).
• El CO2 és un exemple de gas amb efecte hivernacle (V).

1
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• L’escalfament global està directament relacionat amb una alta concentració de gasos amb efec-
te hivernacle a l’atmosfera (V).

• L’augment de la temperatura global només afectarà els pols i les glaceres? (F).
• El canvi climàtic té conseqüències per als ecosistemes (V).
• El canvi climàtic afecta l’agricultura (V).
• El canvi climàtic afecta la salut humana (V).
• El canvi climàtic afecta la disponibilitat d’aigua (V).
• El canvi climàtic té conseqüències per a les infraestructures (V).
• El Pirineu i el Mar Mediterrani estan protegits dels efectes del canvi climàtic (F).
• Cap persona pot fer res per reduir l’impacte del canvi climàtic (F).
• Per reduir els efectes del canvi climàtic i adaptar-se a les noves situacions, cal comprendre la 

complexitat del fenomen i elaborar un pla d’acció a llarg termini (V).

Recollir les respostes donades per l’alumnat. Establir enllaços amb exemples propers del Pirineu. 
Exemple: evitar construir vora un curs d’aigua, o deixar una gran franja de terreny no edificable al 
llarg dels cursos d’aigua, és una adaptació lligada a la freqüència de les inundacions.
Proposar accions i classificar-les entre mitigació i/o adaptació (i segons l’adaptació, intentar avaluar 
si són a escala individual, local, nacional o mundial). Per exemple: a nivell global, acords polítics per 
reduir les emissions de CO2 (COP 21 a París, COP 25 a Madrid...); a nivell individual, reduir el nostre 
nivell de consum de combustible.
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DESPERTAR L’INTERÈS
Adaptació bona i dolenta

A classe, llençar una reflexió sobre les possibles solucions per adaptar-se als períodes d’onada de calor.
Proposeu l’exemple dels equips d’aire condicionat o refrigeració llegint l’article de diari que presentem 
a continuació i que resumeix els efectes negatius. És un dispositiu que certament permet baixar tempe-
ratura (essencial per a la gent gran o fràgil) però que és particularment inadequat en el context de canvi 
climàtic. De fet, l’aire condicionat augmenta les emissions de gasos amb efecte hivernacle entre un 3 i 
un 4% per grau addicional. (Cf. Article de Sciences et esdevenir del 16 de maig de 2018).
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/changement-climatique-comment-les-climati-
seurs-rechauffent-la-planete_123944

l final d’aquesta fase, cada persona ha de trobar, mitjançant una investigació personal, un exemple 
de mala adaptació i un exemple de bona adaptació al canvi climàtic, argumentant cadascuna de les 
solucions d’adaptació identificades.

L’adaptació al cinema

Proposar un debat després de veure un vídeo sobre els mons descrits i les seves problemàtiques, 
l’actitud de les persones implicades i el seu paper en la solució dels problemes. Preguntes suggerides: 
quines són les similituds amb la situació actual? Quin és l’objectiu de les persones que participen en 
aquesta ficció? Quins són els valors d’aquestes persones? Podem identificar-nos amb alguna situació 
o personatge?
Suggeriments de pel·lícules:

• La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, Japó, 1997),
• Nausicaä de la Vall del Vent (Hayao Miyazaki, Japó, 1984),
• El dia de demà (Roland Emmerich, EEUU, 2004),
• Trencaneus, el gat de neu (Bong Joon Ho, EE.UU./Corea, 2013).

2
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CONÈIXER, COMPRENDRE
Evolució del nostre consum energètic

Analitzar el gràfic de consum energètic en els recursos següents per comprendre l’evolució del con-
sum d’energia per persona des de la prehistòria fins a les nostres societats tecnològiques actuals. 
Identificar els moments clau (especialment la revolució industrial), preguntar a l’alumnat perquè ha 
augmentat el consum d’energia.
Recursos:
http://spcfa.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/seance2_defienergetique.pdf
https://www.planetoscope.com/Source-d-energie/229-consommation-mondiale-d-energie-en-tep-.html

Formació d’equips de treball. Assignar a cada equip un tema (roba, habitatge, menjar, transport, cale-
facció, beguda, entreteniment, etc.). Trobar informació sobre l’evolució i els canvis produïts al llarg de 
la història de la humanitat sobre les necessitats humanes.

3

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
És sostenible el nostre model de consum?

Disseny de presentacions de forma lliure (cartells, vídeos, còmics, etc.) per part de cada equip amb els 
resultats de la investigació anterior. Presentar les produccions als altres grups de treball.
Realitzar una reflexió col·lectiva amb una visió a llarg termini a nivell global per saber si la situació 
actual és sostenible en el temps.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Adaptació col·lectiva al canvi climàtic

Proposta de solucions concretes per adaptar-se al canvi climàtic. Cada equip presenta possibles solu-
cions d’adaptació al canvi climàtic sobre el tema, després del debat i la investigació.
Posada en comú de propostes i d’altres possibilitats d’adaptació.
Imaginar el futur: fer hipòtesis sobre l’evolució futura del consum energètic mundial i els canvis possi-
bles per a cadascun dels temes identificats (roba, habitatge, alimentació, transport, calefacció, beguda, 
etc.).
Respon a la pregunta: «Com es podrien aplicar aquestes propostes? (Són qüestió de decisió individual, 
iniciatives locals, reglaments, etc.?)

5
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RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu és acostar-se, treballar i analitzar 
quines alternatives es proposen com a «alter-
natives verdes». Què són, com són? Són alter-
natives reals?
Avaluarem aquestes alternatives i el seu cost 
energètic des de l’origen (recerca de matèries 
primeres, creació de productes,...) fins al tracta-
ment un cop finalitzada la vida útil.

PARAULES CLAU
Alternatives. Canvi climàtic. Matèries primeres. 
Significat. Residus sostenibles. Cost de l’ener-
gia. Petjada ecològica.
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4. ALTERNATIVES REALS?
Busquem solucions o agreugem el problema?

• Analitzar les alternatives d’adaptació/mitigació des d’una 
perspectiva crítica.

- origen,
- cost energètic/cost social,
- la traçabilitat del procés,
- empremta ecològica (amb fórmula matemàtica),
- canvi global

• Treballar diferents habilitats amb l’alumnat.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Es presenta a l’alumnat diferents imatges on es mostren models d’energia tradicional
(ús de derivats del petroli, etc.) i models de desenvolupament (ús de l’automòbil, etc.) i altres en què 
es mostren alternatives verdes a diferents nivells (ús d’energies renovables, noves tecnologies...) per 
mitigar el canvi climàtic o adaptar-s’hi. Demanarem que els classifiquin i que indiquin les diferències 
que sorgeixen amb la comparació d’aquests models i quins són els més utilitzats en els seus àmbits.

DESPERTAR L’INTERÈS
Suggerim que visitin una infraestructura verda (parcs solars, molins de vent, energia geotèrmica...) i 
després de la visita, els demanarem que en grups investiguin i analitzin els avantatges i els desavan-
tatges d’aquest tipus d’instal·lacions. Per això, els grups han d’analitzar no només la font d’energia 
i/o assimilada, sinó també els impactes que produeix per descobrir el costat fosc (impacte sobre la 
biodiversitat, el medi ambient, cost de producció, transport...) . L’ideal és que visitin i analitzin una 
instal·lació a prop de la seva ciutat o regió.

2
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3

CONÈIXER, COMPRENDRE
Triar diferents articles que ens facilitin la vida (ordinadors, telèfons mòbils, aliments, productes ali-
mentaris amb etiqueta ecològica...) i en grups, cadascun els analitzarà amb una visió crítica (analitzar 
d’on venen i el recorregut dels components o aliments, veure’n el cost ecològic i el seu impacte al CC. 
A continuació, s’organitzarà un debat amb persones expertes en la matèria, per descobrir els efectes 
d’aquestes alternatives sostenibles al CC.

AVALUAR I PLANIFICAR
Després del joc, l’alumnat pot fer un cartell informant sobre el cost d’aquest tipus d’energia o de les 
solucions verdes, proposant alternatives que promoguin la mitigació i l’adaptació al CC.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Joc de rol, en què es planteja la necessitat de resoldre el problema de la producció d’energia en una 
zona de muntanya mitjançant l’ús d’energies renovables. Es pot utilitzar el joc de rol BIODIVERCITÉ i 
analitzar-ne el benefici, el cost i l’impacte de la instal·lació de turbines eòliques per substituir les fonts 
d’energia actuals. Per això, s’identificaran els diferents rols, el marc i els arguments de les diferents 
parts i es proporcionarà informació sobre les diferents alternatives, els seus costos i beneficis eco-
nòmics, socials i mediambientals.

4

5

Figura 2: Model del joc Biodivercité desenvolupat per la xarxa EPV
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RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/canvi/

• Servei Meteorològic de Catalunya. El canvi climàtic
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-dema/el-canvi-climatic/

• Recurs Educatiu en Canvi Climàtic (RECC, plataforma digital)
http://projectes.ersilia.org/RECC/

• Quèquicom: reportatges sobre l’escalfament global i el canvi climàtic al Pirineu (CCMA)
ht tps ://www.ccma .ca t/ tv3/a lacar ta/quequ icom/qqc- i - l esca l fament -g loba l -a - fons/v ideo/5978286/ 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Quequicom/Estudiant-el-canvi-cl imatic-al-Pirineu/video/5443280/ 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/canvi-climatic-nivell-critic-/video/5914969/

• 30 minuts: doble reportatge sobre el canvi climàtic (CCMA)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/emergencia-climatica-lultimatum-del-mar/video/6081621/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/emergencia-climatica-el-crit-de-la-terra/video/6082852/

https://www.mediambient.ad/canvi-climatic

• Plan de accíon por el clima de Navarra 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/262BC91C-049A-40C2-9F4B-1FB9D24327E0/123876/MedidasmitigacionSumide-
rosdeCarbono.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF

• Site Internet de l’Office Pyrénéen du Changement Climatique présentant des informations sur l’état du changement 
climatique, ses impacts, les études en cours, les moyens de participer au suivi climatique et ce sur l’ensemble du 
massif des Pyrénées.
https://www.opcc-ctp.org/fr

• Le changement climatique en 10 questions - Livret pédagogique de l’ADEME
https://l ibrair ie .ademe.fr/changement-cl imatique-et-energie/1410-changement-cl imatique-en-10-questi-
ons-le-9791029710698.html

• Guide de l’ADEME 12 fiches pour agir dans les collectivités locales pour mettre en œuvre des actions concrètes 
d’adaptation au changement climatique
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/adaptation-changement-climatique-fiches-collectivites.pdf

• Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/

MATERIALS DIDÀCTICS

• Ressources pédagogiques générales sur le changement climatique du réseau régional d’Éducation à  l’Environnement 
Occitanie
http://grainelr.org/expositions-environnement/sensibilisation-aux-changements-climatiques.html

• Vidéo de 4 min sur le changement climatique
https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk

• guide pédagogique «Le climat entre nos mains - Océan et cryosphère» en particulier partie 1 – comprendre
https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere
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• Guia de recursos varis sobre temàtiques de sostenibilitat
https://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/2021/09/Guia-recursos-2021-2022_DEFINITIU1.pdf

• Oficina de l’Energia i Canvi Climàtic; Exercici interactiu per calcular les emissions a nivell domèstic,  d’0rganitzacions 
i d’esdeveniments
https://www.mediambient.ad/calcula-les-teves-emissions 

• Fred i calent. Els perquès del canvi climàtic; exposició en pedf sobre el canvi climàtic; molt gràfic
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/accions-govern/Expo_CanviClimatic_2012.pdf

• Exposición divulgativa “Adaptación / Moldaera: La otra lucha contra el cambio climático / Klima-aldaketaren 
 aurkako beste borroka”
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-cambio-climatico

• Altres 
https://www.cilma.cat/recursos-pedagogics-en-linia/?termid=46

https://www.cilma.cat/recursos-en-prestec/

http://projectes.ersilia.org/RECC/recursos/

http://www.meteo.cat/wpweb/serveis/activitats-educatives/

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/su-
port_educatiu/recursos_educatius/

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/implicacio_ciutadania/recursos_educatius_cc/

• Dossier pédagogique: L’impact du changement climatique sur le massif pyrénéen
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/le-changement-climatique-dans-les-pyrenees/

• Fiches pédagogiques «Le changements climatique et la biodiversité» - Cycle 3 - LPO + Académie Poitiers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Developpement_durable/01/3/sequences_pedagogiques_cop21_-_lpo_2015-11-
29_17-55-16_883_676013.pdf

• La Fresque du Climat, atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique
https://fresqueduclimat.org

https://fresqueduclimat.org/produit/jeu-enfants-44-cartes-fichier-a-imprimer-chez-soi/

• Ressources pédagogiques «un débat par classe pour le climat» du réseau national École et Nature
http://reseauecoleetnature.org/un-debat-par-classe-pour-le-climat.html

• Guide pédagogique «En marchant, en roulant, en naviguant … je suis écomobile !» - Fondation La Main à la Pâte
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile

• Portail des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique de l’Observatoire Pyrénéen du Changement 
Climatique
https://www.opcc-ctp.org/fr/buenas-practicas

WEB D’INTERÈS

• Acció climàtica ANDORRA. Document editat des de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic d’Andorra
https://www.mediambient.ad/relat_accio_climatica/Relat_Accio_climatica_Andorra_CAT.pdf 

• Estratègia Nacional de Mobilitat 2021-2050. Document de referència per a fer una transició cap a un nou model 
de mobilitat a Andorra.
https://www.mediambient.ad/images/stories/CanviClimatic/Memoria_ENM.pdf

• Observatori de la muntanya d’Andorra OMA; web amb indicadors fruit de la recerca científica feta a Andorra, tant 
físics com biòtics
http://www.oma.ad/en/

• Adaptación de Navarra al cambio climático - LIFE Nadapta  
https://lifenadapta.navarra.es/es/

• KLINA Navarra.
https://klina.navarra.es/ 
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ESTRUCTURES

• Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)
https://www.opcc-ctp.org/ca

• Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Sobre la crisi climàtica.
https://www.ccma.cat/324/crisi-climatica/tema/crisiclima/

• Consell Assesor per al Desenvolupament Sostenible
http://cads.gencat.cat/ca/que-fem/canvi-climatic/

• Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA)
https://www.cilma.cat/

• Andorra Sostenible 
https://www.sostenibilitat.ad/#!/up

• Minsiteri de Medi Ambient i Sostenibilitat 
https://www.mediambient.ad/

• KLINA Navarra. 
https://klina.navarra.es/ 

https://www.redciudadesclima.es/red-navarra-de-entidades-locales-hacia-la-sostenibilidad

• Nasuvinsa  
https://www.nasuvinsa.es/servicios/innovacion/naturclima

• GAN  
https://gan-nik.es/blog/ficha-naturclima/

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Altres 
https://www.ectadapt.eu/ca

http://medacc-life.eu/ca/adaptant-la-mediterrania-al-canvi-climatic

https://edu365.cat/search.html?q=canvi+clim%C3%A0tic

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/
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Tema 2

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ, CONSUM

• Fitxa del projecte 2.1: L’agricultura actual i l’adaptació al canvi climàtic

• Fitxa del projecte 2.2: L’agricultura adaptada del futur?

• Fitxa del projecte 2.3: Beure i menjar, la salut del consumidor i del territori

• Fitxa del projecte 2.4: Atenció a un consum adaptat

• Fitxa del projecte 2.5: Bon profit! El canvi climàtic sobre la taula

 > Contingut



1. L’AGRICULTURA ACTUAL 
I L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Quins són els vincles entre agricultura i canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu és descobrir la diversitat de les explo-
tacions i els sistemes de producció d’aliments 
actualment.
Intentar dissenyar una explotació agrícola ideal, 
tenint en compte l’adaptació al canvi climàtic 
i iniciar un debat sobre les diferents granges 
imaginades.
Per acabar, s’establirà un vincle amb els ali-
ments consumits per l’alumnat.

PARAULES CLAU
Proximitat, Territori, Curtcircuit, Pràctiques 
agrícoles, Pesca a petita escala, La biodiversitat, 
Recursos, Desenvolupament sostenible, Pro-
ducte local, La innovació.

• Prendre consciència de la importància de l’agricultura 
local i desenvolupar pràctiques adaptades al canvi cli-
màtic.

• Conscienciar sobre els circuits curts i locals.
• Conscienciar sobre la necessitat d’una alimentació sana.
• Desenvolupar una cultura sistèmica del territori.
• Comprendre la importància d’una gestió adaptada i sos-

tenible dels recursos.
• Augmentar la consciència del propi poder com a ciutada-

nia per actuar pel bé comú.
• Conéixer les bones pràctiques i comportaments a ad-

quirir.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 2 - 1. L’AGRICULTURA ACTUAL I L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC - 39

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Periodistes incipients

Fer que l’alumnat identifiqui els vincles existents entre l’agricultura i el clima, ja siguin positius o nega-
tius, i facin un balanç i un inventari d’algunes adaptacions:

• Quins tipus d’agricultura es practiquen al territori i on (costa, muntanya, etc.)?
• Quins són els sectors agrícoles existents (horticultura, viticultura, arboricultura, ramaderia, 

etc.)?
• Quins han estat els canvis en les pràctiques agrícoles en els darrers 50 anys, especialment en 

relació amb el clima?
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DESPERTAR L’INTERÈS
Periodista incipient

Un cop recollides aquestes representacions, demanar a l’alumnat que formi grups de periodistes per 
sector agrícola. Cada grup ha d’identificar una persona del sector escollit, i elaborar un qüestionari per 
conèixer l’explotació i esbrinar els canvis en el clima i l’impacte que aquests canvis poden haver tingut 
a la seva explotació, i finalment esbrinar quines serien les solucions d’adaptació o els canvis en les 
pràctiques agrícoles que caldria dur a terme. En funció de les possibilitats de desplaçament, l’enquesta 
es fa in situ o a distància (correu electrònic, telèfon). Les visites poden ser motivadores per l’alumnat, 
especialment per a les persones més grans, no només pel fet de poder prendre la iniciativa sobre l’elec-
ció de les explotacions a visitar, els contactes que cal fer per a l’organització de la visita i les preguntes 
que fa falta preparar perquè quedin per escrit, sinó també per les tècniques d’entrevista, la possibilitat 
d’enregistrar i d’efectuar vídeos curts... Cada persona informarà sobre la seva investigació en forma d’un 
article de premsa, un vídeo curt o un enregistrament sonor, segons vulgui. Tot seguit, es compartiran 
totes les produccions de l’alumnat.
Es poden fer visites a les explotacions dels dos costats de la frontera per comparar i tenir una base per 
efectuar un projecte bilingüe (francès/espanyol).

El sòl parla

Proposar experiments amb diferents tipus de sòl:
• Observar in situ el color, l’olor, la textura, la presència d’éssers vius i restes vegetals... Anotar 

aquestes característiques i la ubicació de l’observació. Possibles comparacions entre sòls de 
diferents cultius o sistemes de producció.

• Prendre mostres de terra de diferents tipus d’explotacions i/o cultius. Poseu la mateixa quan-
titat de cada mostra en una bossa o recipient. Afegir la mateixa quantitat d’aigua i observar el 
que passa en els moments següents (els sòls més sans i vius absorbiran més aigua).

• Prendre mostres de terra de diferents tipus d’explotacions i/o cultius. Omplir els tests (un test 
per a cada mostra), regar i esperar uns dies per veure què creix (nocions de sòl viu, biodiver-
sitat...).

• Establir l’enllaç amb les conseqüències possibles del canvi climàtic en aquest tipus de terrenys.

2
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CONÈIXER, COMPRENDRE
La meva granja adaptada

Formar equips de treball (3 o 4 persones). Cada grup tria un aliment «per produir» a la granja que 
imaginaran.
Discutir i decidir quin tipus de granja descriurà l’equip i situar-la al territori pirinenc.
Recollir la informació necessària per «imaginar» aquesta granja (preguntes a tenir en compte, per 
exemple):

• Ubicació: clima, proximitat al poble/ciutat, carreteres properes, veïns...
• Superfície: parcel·les individuals o dividides, guaret...
• Animals i/o plantes: races i/o varietats, productivitat, densitat, cures...
• Edificis: casa, cobert, estable, graner, sala de munyir...
• Equipament: vehicles, maquinària.
• Recursos: aigua, sòl, energia, pressupostos necessaris...
• Productes obtinguts, transformació, comercialització...
• Tipus de producció: convencional, raonada, ecològica, biodinàmica (completar amb la normativa 

que cal tenir en compte i les etiquetes associades).

Fer preguntes per orientar la investigació i/o per aprofundir en determinats temes:
• Com s’utilitza l’energia en aquest sistema: transport, producció, transformació, etc.? En quina 

3
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quantitat? Produeix energia o contaminació?
• Com es fa servir l’aigua en aquest sistema: producció, transformació, etc.? En quina quantitat? 

Risc de contaminació? Nivell d’adaptació al canvi climàtic?
• Com es fa servir la terra en aquest sistema: transport, producció, transformació, etc.? Avantat-

ges i desavantatges de la producció per al territori? Preservació de la biodiversitat?
• Com es fan servir les biotecnologies o els coneixements antics en aquest sistema: transport, 

producció, transformació, etc.? En quines proporcions? Nivell d’adaptació al canvi climàtic?
• Quin és el nivell d’inversió financera? I el rendiment econòmic esperat?
• Quins són els recursos humans? Plantilla i horaris de treball, estacionalitat... Dificultat? Salaris?
• Quin és l’impacte en el medi ambient? I sobre la salut humana (persones productores i consu-

midores)?
• Quins són els vincles de la granja amb el món exterior (i a quins nivells)? Persones proveïdores, 

compradores, consumidores, sòcies, clientes, organismes oficials...?
• Com es venen els productes: venda directa a l’explotació, als mercats d’AMAP, venda als majo-

ristes, venda a les cooperatives...
• L’explotació està ben adaptada al canvi climàtic?
• Etc.

Recordar la importància de mostrar els avantatges i els inconvenients del sistema de producció: eco-
nòmic, ecològic, social, etc., especialment en relació amb l’adaptació al CC. Presentar les granges ima-
ginades a tota la classe i organitzar un debat oral per tal de compartir la informació.
Discutir els avantatges i els inconvenients, que poden canviar segons el punt de vista (de la persona que 
produeix a la que consumeix, de la societat, del medi ambient, etc.).
És difícil trobar el «millor» sistema de producció, la producció més adequada per al CC... Tot i això, el 
debat pot permetre a cada persona definir millor quin tipus de producció triarien i per què.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Expo-granges adaptades

Després del debat, fer evolucionar els sistemes agrícoles imaginats per tenir en compte els nous 
arguments (positius i negatius).
Representar mitjançant un diagrama la granja imaginada per l’equip.
Realitzar un cartell conjunt amb un eslògan per fomentar el consum dels productes més adaptats al 
canvi climàtic.
Organitzar una exposició al CDI, o millor encara al restaurant de l’escola amb tots els treballs realitzats.
Identificar els productes locals adaptats al canvi climàtic (verdures, fruites, carns, formatges, peix...). 
Comprovar si són als menús dels restaurants escolars. Si no hi són, suggerir a les persones respon-
sables que els incorporin.

4
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AVALUAR I PLANIFICAR
Qüestionari sobre alimentació i adaptació al canvi climàtic

Oferir un qüestionari relacionat amb l’exposició a tot l’alumnat per fer-lo reflexionar sobre les elecci-
ons. Preguntes suggerides:

• Quins són els avantatges i els desavantatges dels diferents tipus de producció, especialment pel 
que fa a l’adaptació al canvi climàtic?

• Què és el que determina les meves eleccions alimentàries: els meus desitjos actuals, els meus 
gustos, la meva salut, els meus mitjans econòmics, la manera/on es produeixen, processen i 
envasen els aliments, empaquetat, la salut dels altres (productors), el medi ambient, etc.?

5

Figura 3. Visita a una horta ecològica a l’Alt Pirineu
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2. L’AGRICULTURA ADAPTADA DEL FUTUR
Quins tipus d’agricultura s’adaptaran millor

al canvi climàtic en el futur?

RESUM DEL PROJECTE
Basat en escenaris de ficció (pel·lícules d’anti-
cipació) o treballs de recerca sobre el terreny 
(visites a explotacions agrícoles, entrevistes al 
personal del restaurant escolar), comprendre i 
promoure solucions per adaptar-se a l’alimen-
tació del futur.

PARAULES CLAU
Proximitat, Territori, Curtcircuit, Pràctiques 
agrícoles, Pesca artesanal.

• Prendre consciència de la importància de l’agricultura de 
proximitat i desenvolupar pràctiques adaptades al canvi 
climàtic.

• Conscienciar sobre els circuits Km 0.
• Conscienciar sobre la necessitat d’una alimentació sana i 

alternativa adaptada al canvi climàtic.
• Prendre consciència de la importància de preservar la 

biodiversitat i els ecosistemes per adaptar-se al canvi cli-
màtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 2 - 2. L’AGRICULTURA ADAPTADA DEL FUTUR - 43

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Pluja d’idees col·lectiva

Proposar un tema perquè la classe consideri:
«Què significarà el canvi climàtic per a l’agricultura del futur?»
Identificar tres punts positius i tres punts negatius per persona. Posar en comú els resultats i formular 
vies de recerca. 

DESPERTAR L’INTERÈS
Anticipació del món de demà

Visionat previ d’una pel·lícula:
• Sol a Mart (The Martian) (2015),
• Okja (2017),
• Trencaneus, le Transpercene (2013),
• Introducció al món de l’aigua (1995),
• Extracte de Mad Max Fury road (2015).

2
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o extractes de documentals:
• L’ala o la cuixa, insectes als nostres plats

https://www.youtube.com/watch?v=ddvUu39Ss8c
• Un animal modificat genèticament, Cròniques de la ciència, Science & Vie TV.

https://www.youtube.com/watch?v=xqGN0bcT4YY
• Menjar...aquí- El dinar al centre dels problemes socials, Lafi Bala, 2011.

http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=dvd

A partir de les reaccions als extractes de les pel·lícules, trobar junts arguments per defensar un tipus 
d’agricultura particular pel demà: el gust personal, els impactes dels mètodes de producció o recol-
lecció, salut de les persones productores i consumidores, respecte al medi ambient, equitat social, 
possibilitats tecnològiques, equilibri econòmic, governança, adaptació al CC, etc.

Tema 2 - 2. L’AGRICULTURA ADAPTADA DEL FUTUR - 44

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Debat cafè filo

Organitzar una sessió de Cafè filo sobre temes relacionats amb l’agricultura, l’alimentació i el consum 
en general:
L’ésser humà pot triar com produir aliments en el futur malgrat el canvi climàtic? Per si mateix? Per 
a tota la població?

Canviem els menús dels restaurants escolars

Treballar amb l’equip de gestió del menjador escolar per analitzar i possiblement canviar els productes 
alimentaris utilitzats en la preparació dels àpats. Introduir productes locals, productes de temporada, 
aliments produïts amb cura (aigua, energia, etc.), productes alternatius a la carn: peix (si es produeix 
localment), llegums combinats amb cereals (si es produeix localment).

3

AVALUAR I PLANIFICAR
Producció i exposició de cartells

Valoració al menjador escolar del treball realitzat amb els equips de gestió dels menjadors escolars per 
imaginar altres menús més adaptats al problema del canvi climàtic.

4
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3. BEURE I MENJAR, LA SALUT 
DEL CONSUMIDOR I DEL TERRITORI

El canvi climàtic pot modificar la meva dieta i afectar la meva salut,
i si és així, com em puc adaptar?

RESUM DEL PROJECTE
Analitzar les etiquetes dels productes de con-
sum i aigua potable de l’alumnat. Recollir i analit-
zar la informació relacionada amb l’etiquetatge 
dels productes. Apreciar els valors nutricionals i 
els nivells d’adaptació al canvi climàtic.

PARAULES CLAU
Aliments, Quantitat d’aigua, Qualitat de l’aigua, Sa-
lut, Medi Ambient, Alimentació sana, Contamina-
ció, Gestos ecològics.

• Adquirir una manera de pensar diferent (canvi de progra-
mari), pensar a llarg termini, prenent consciència de les 
interdependències i el bé comú.

• Prendre consciència de la importància de l’aigua de quali-
tat: usos humans a nivell col·lectiu i individual.

• Conèixer l’agricultura local i desenvolupar pràctiques 
adaptades al clima canviant.

• Conscienciar sobre la necessitat d’una alimentació sana.
• Conscienciar sobre les accions ecològiques.
• Augmentar la consciència del propi poder com a ciutada-

nia per actuar pel bé comú.
• Prendre consciència que amb petits gestos quotidians po-

dem fer que les coses canviïn.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 2 - 3. BEURE I MENJAR, LA SALUT DEL CONSUMIDOR I DEL TERRITORI - 45

MARC METODOLÒGIC

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Sempre la mateixa aigua?

Reflexionar amb l’alumnat sobre els diferents usos de l’aigua (individuals i col·lectius) i la seva impor-
tància per a tots els éssers vius.
Discutir sobre la salut: definició, quins factors poden afectar-la, nivells de salut (individual/pública/
ambiental) i responsabilitats (pública/ambiental...) associades.
Pregunteu a l’alumnat quina és la seva definició d’aigua “potable”.
Enumerar les propostes i organitzar-hi la investigació que s’ha de fer per comprovar si són correctes 
o no.

Menció alimentació

Recollir les percepcions de l’alumnat sobre la pròpia alimentació i les preguntes que pugui tenir en 
relació amb el canvi climàtic:

• Què sabem dels aliments que mengem?
• L’alimentació està relacionada amb la salut (individual i ambiental)?
• Llegeixes les etiquetes dels teus aliments?
• Saps on es produeixen aquests aliments i com?

1
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DESPERTAR L’INTERÈS 
Engegar un bar d’aigua

Preparar en recipients idèntics: aigua de l’aixeta, 2 o 3 aigües de font (molt poc mineralitzades) i 2 o 
3 aigües minerals (típiques). Trieu principalment aigües locals.

Fer que l’alumnat provi l’aigua a cegues: ha de classificar l’aigua de menys a més mineralització. També 
pot indicar quines prefereix, quines reconeix...
Quan tothom les hagi provat, comentar les diferents sensacions i sabors i ensenyar les ampolles d’ai-
gua per mostrar les que han provat.

Utilitzar les etiquetes (i, si és possible, les anàlisis de l’aigua de l’aixeta i de la font) per determinar-ne 
la mineralitat, i també l’origen.

Plantejar la qüestió de l’accés a l’aigua potable de bona qualitat en el context del canvi climàtic.
“Què opines?”, “Quins són els efectes previstos del canvi climàtic en els recursos hídrics?

Presentar diverses ampolles que continguin aigua de l’aixeta, aigua de l’aixeta amb “un agent tòxic 
invisible” (òbviament no hi ha cap agent tòxic, però l’ampolla està tancada amb cinta adhesiva perquè 
sembli que n’hi ha), aigua de l’aixeta salada, aigua de l’aixeta amb cacau (per imitar la “contaminació” 
per terra, per exemple).
Preguntar a l’alumnat quines estan disposats a beure i per què. Discutir la contaminació visible i invi-
sible, les diferents maneres de potabilitzar l’aigua, els vincles entre la contaminació i la salut i l’aigua 
potable i la salut...
Plantejar la qüestió de l’accés a l’aigua potable de qualitat en el context del canvi climàtic.

Menú del passat, menú del futur

Analitzar el menú setmanal de l’alumnat: enumerar els aliments consumits i les proporcions del menú.
Debat col·lectiu sobre l’alimentació. Fer preguntes per facilitar el debat: És la nostra dieta similar a la 
de la nostra gent gran? A la nostra societat, hi ha aliments tradicionals i aliments moderns? Posar-ne 
exemples. Què sap vostè sobre aliments a altres llocs d’Europa i del món?
Reflexionar sobre els factors relacionats amb les dietes de les diferents cultures del món: el clima 
recursos disponibles, infraestructura, interessos econòmics, importació/exportació de productes...

Enumerar les professions vinculades a la producció d’aliments (persones relacionades amb l’àmbit 
de l’agricultura, pesca, ramaderia, transformació d’aliments, transport, carnisseria, etc.). Classificar els 
oficis (antics, moderns, atemporals).
Alimentar la reflexió fent altres preguntes: Coneixes algun exemple local de llocs de treball relacionats 
amb la producció d’aliments? Quins? Han canviat aquests oficis al llarg del temps? Com creus que 
evolucionaran en el futur?

2

• On els comprem (mercat, botiga local, supermercat...)?
• Com els cuinem? Ja estan llestos per menjar?
• Heu sentit a parlar del malbaratament d’aliments? Quin podria ser el volum mitjà per persona 

i any?
Reflexionar amb el grup sobre el consum d’aigua i energia en la producció d’aliments (en funció dels 
mètodes de producció, els tipus d’aliments, el lloc d’origen, la transformació, l’envasament, el trans-
port...).
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Tema 2 - 3. BEURE I MENJAR, LA SALUT DEL CONSUMIDOR I DEL TERRITORI - 47

CONÈIXER, COMPRENDRE
El cicle de l’aigua al nostre got

Llegir les etiquetes de les aigües que s’han provat prèviament al bar d’aigües i llegir també una anàlisi 
de l’aigua de l’aixeta (de vegades adjuntada a la factura de l’aigua del proveïdor).
Demaneu a l’alumnat que cerquin la definició d’aigua potable (a diferents països els valors de l’aigua po-
table poden canviar). Compareu les dades anteriors amb la definició d’aigua potable. Es pot comprovar 
que no tota l’aigua embotellada és “potable”, però sí adaptada a determinades necessitats o mancances 
particulars.
Pregunteu a l’alumnat sobre el consum diari d’aigua (quantitat, origen, ampolla d’un sol ús o reutilitza-
ble, etc.). Calculeu el consum mitjà diari de la classe (d’aigua i d’ampolles de plàstic). Estimar el consum 
a l’escola, al barri, al poble, a la ciutat...

Suggeriments per ampliar la informació sobre l’aigua:
• Investigació documental, visites als llocs d’explotació, estacions de bombament i emmagatze-

matge, plantes de tractament d’aigua...
• Buscar i/o veure presentacions de treballs relacionats amb l’aigua potable (ONISEP, instituts, 

universitats, ajuntaments,...).
• Trobar informació sobre l’aigua local: l’origen de les diferents aigües potables, les tècniques, el 

manteniment de la seva qualitat i disponibilitat malgrat el canvi climàtic...
• Investigar i/o testar diferents formes de potabilitzar l’aigua en cas de carència relacionada amb 

el canvi climàtic: petites manipulacions (evaporació/recondensació, filtració artesanal, etc.), po-
tabilització química (píndoles de senderisme, etc.), dessalinització, diferents tipus de tractament 
de l’aigua... Comparar aquests mitjans de potabilització: són possibles a gran escala? Sosteni-
bles? Fàcils d’aplicar? A quin preu?

• Buscar maneres de protegir els recursos d’aigua potable davant del canvi climàtic, en quantitat 
i en qualitat.

El menú del dia

Demaneu a l’alumnat que porti les etiquetes i els envasos dels aliments consumits.
Analitzeu aquestes etiquetes (ingredients, origen geogràfic, etc.) i el tipus d’envàs.
Estimar els recursos necessaris (aigua i energia) per produir-los i fer-los arribar (transport).
Avaluar la qualitat dels aliments en relació amb la salut individual.
Intercanviar coneixements sobre les formes de producció d’aliments al món (agricultura industrial, 
agricultura de subsistència, circuits curts, producció ecològica, comerç just, etc.).
Avaluar la qualitat dels aliments pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic.
Demaneu a l’alumnat que busqui plats tradicionals antics (en receptaris, preguntant als avis, àvies i als 
besavis, besàvies què menjaven de petits...). Cada parella triarà una de les receptes antigues i l’ana-
litzarà: quins ingredients s’utilitzen (coneguts o desconeguts, locals, temporada, varietats antigues)? 
Quin tipus de cuina cal? (cuina que requereix temps, amb un cert nivell de dificultat, que requereix l’ús 
d’utensilis antics). Quin és el cost aproximat de la recepta (amb preus actuals)? Quins són els requisits 
nutricionals, la recepta és equilibrada?
Presentació de les receptes i de les respostes a cadascuna de les preguntes formulades per cada 
parella a tota la classe.

Debat per respondre junts a les preguntes:
• Qui ja ha menjat aquest tipus de plat?
• Estan adaptats al canvi climàtic actual?
• Quins són els vincles entre aquestes receptes i la salut individual/col·lectiva/global/ambiental?
• Quines són les raons per canviar els menús diaris?

Crear futurs menús adaptats al territori, a les estacions (productes locals i de temporada) i al CC sent 
innovadors (insectes, algues, varietats adaptades...).
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
El futur dels aliments

Organitzar un debat sobre un tema de la vostra elecció o sobre diversos temes en petits grups.
Què podem fer per garantir una alimentació sana i sostenible? L’ésser humà pot triar el menjar del 
demà? Per a si mateixos?
Per a tota la població? Tot i el canvi climàtic? Quines adaptacions?

4
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Desenvolupar arguments per defensar i promoure un tipus d’aliment per al futur: gust personal, im-
pacte de la producció o recol·lecció, la salut, el respecte al medi ambient, equitat social, possibilitats 
tecnològiques, equilibri econòmic, governança, adaptació al CC, etc.
Enumerar i classificar els arguments individualment segons les preferències.
Presentació dels menús a classe per part de cada grup.

AVALUAR I PLANIFICAR
Hola, això és aigua?

Fer que l’alumnat elabori cartells, presentacions de diapositives, vídeos, etc. per explicar com l’aigua 
s’associa a la salut i com cal actuar per mantenir la qualitat i la disponibilitat de l’aigua malgrat el CC o 
com fer-la potable si el recurs disminueix.
Presentar els resultats (cartells, vídeos, petits experiments, etc.) a altres classes.
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4. ATENCIÓ A UN 
CONSUM ADAPTAT

És sostenible el nostre model de consum?

RESUM DEL PROJECTE
Preguntes introductòries a l’alumnat per avalu-
ar-ne el nivell de consum diari de béns i serveis.
Reflexionar sobre les necessitats (individual i 
col·lectiva) i recursos relacionats amb la pro-
ducció de béns i serveis consumits.
Proposar accions concretes per adaptar el con-
sum al canvi climàtic.

PARAULES CLAU
Consum, Recursos, Actuació, Responsabilitat, 
Eco-ciutadania, Bones pràctiques, Governança.

• Comprendre que cal actuar urgentment.
• Ser conscients que totes les accions compten i que la 

multiplicitat d’accions individuals i col·lectives ens ajuda-
ran a aconseguir un resultat.

• Augmentar la consciència del propi poder com a ciutada-
nia per actuar pel bé comú: l’eco-ciutadania.

• Adquirir una manera de pensar diferent (canvi de pro-
gramari), pensar a llarg termini, prendre consciència de 
l’existència d’interdependències i el bé comú.

• Estimular el pensament crític sobre el consum i les ne-
cessitats.

• Conèixer les possibilitats d’accions concretes d’adaptació 
a escala individual i col·lectiva (autoritats locals en parti-
cular).

• Conéixer les bones pràctiques i comportaments a adoptar.
• Prendre consciència que la necessitat d’adaptar-se pot 

canviar la governança dels territoris.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 2 - 4. ATENCIÓ A UN CONSUM ADAPTAT - 49

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
Coses que ja no m’agraden

Demaneu a l’alumnat que faci una llista de 10 coses que considerin necessàries per al seu benestar.
Pregunteu-los si poden renunciar a algun d’aquests elements. Per a cada element de la llista:
Preguntar a l’alumnat sobre l’origen i els recursos utilitzats per a la producció i el consum.
Fer una elecció reduint la llista a la meitat segons els criteris relacionats amb l’interès general i el CC.
Fer el mateix amb el menjar: Demaneu a l’alumnat que enumeri 10 aliments que consumeixi i que con-
sideri necessaris per al seu benestar. Preguntar-los si els aliments seleccionats els permeten portar 
una dieta equilibrada i saludable.
Els aliments seleccionats es produeixen al seu territori? Durant tot l’any? On ho compra? (mercat, bo-
tiga, supermercat...). De quines altres formes es podrien adquirir aquests aliments? (hort, recol·lecció 
silvestre, circuits curts...). Classificar entre productes alimentaris frescos i processats. Quins recursos 
es fan servir en la producció i/o la transformació i/o la distribució? (inclòs l’embalatge). Redueix la 
llista a la meitat (5 aliments).

1
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CONÈIXER, COMPRENDRE
Demaneu a l’alumnat que anoti el seu consum individual durant una setmana:

• consum d’aigua (on? quan? usos? quantitat aproximada?...);
• consum d’energia (on? quan? ús? tipus d’energia?...);
• aliments (on es produeixen, on es compren, fruites, verdures, cereals, carn, llet...).

Registrar la informació a una taula.

Reflexionar junts sobre les preguntes:
El nostre consum és el mateix al llarg de l’any? Quins són els canvis?

Comparar les dades recollides amb els diferents nivells de consum coneguts al món. Posar-ne exem-
ples. Hipòtesi sobre l’evolució futura del consum per adaptar-se al canvi climàtic. Presentar les conclu-
sions de manera creativa i imaginativa (cartell, gràfic, còmic, conte, vídeo, cançó, pintura, escultura...) 
amb la intenció de difondre informació i proposar alternatives.

Consum d’aigua

Més del 5% del consum d’aigua està relacionat amb l’alimentació. L’elecció dels tipus d’aliments tam-
bé és una palanca d’adaptació al canvi climàtic... Intentar definir els menús i el seu cost de producció 
amb ús eficient de l’aigua.
Font: http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-Virtual-Water-es.pdf
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Triar el menjar adequat per al CC.
Fer el mateix amb els serveis (per exemple, viatges, lleure, administració, etc.):
Demaneu a l’alumnat que faci una llista de 10 serveis que utilitza i que considera necessaris per al seu 
benestar.
Per a cada element de la llista: preguntar a l’alumnat sobre l’impacte en el canvi climàtic.
Quins recursos es van utilitzar per implementar-los? Triar una opció dividint la llista per la meitat se-
gons criteris relacionats amb l’interès general i el canvi climàtic.
Per als objectes i serveis, pensar en solucions alternatives: substitució, altres maneres d’ús, etc.
Deixar temps perquè l’alumnat discuteixi el que considera “necessari” i, en darrera instància, “superflu”.

Excursions per conèixer millor el meu consum

Organitzar una visita a una estació depuradora d’aigües residuals, un centre de classificació de residus, 
un centre de reciclatge, un centre d’eliminació de residus, una planta de cogeneració d’energia tèrmica 
i mecànica... Localitzar i comparar llocs per a donacions/vendes/intercanvis de productes o serveis 
entre particulars.

Tema 2 - 4. ATENCIÓ A UN CONSUM ADAPTAT - 50
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
El camí cap a la sostenibilitat

Treballar col·lectivament amb els responsables dels restaurants escolars per fer propostes de gestió 
de l’escola amb vista a l’adaptació al canvi climàtic. Comprometre’s a fer petits canvis individuals en 
relació amb el consum.

Organitzar un mercat d’intercanvi

Intercanvi de material escolar, llibres, CD i altres materials educatius entre els escolars com a alterna-
tiva al consum massiu.
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Tema 2 - 4. ATENCIÓ A UN CONSUM ADAPTAT - 51

AVALUAR I PLANIFICAR
És hora de canviar d’hàbits?

Avaluar l’aplicació concreta dels petits canvis proposats i compartir amb el grup les experiències 
d’aquest èxit.

Preguntar a l’alumnat:
• Què els han semblat els canvis? (aplicació fàcil/difícil, sentiment d’actuar pel bé comú...)
• Van seguir els compromisos al peu de la lletra?
• Els ho han explicat a algú?
• Mantenen el compromís?

Reduir

Reutilitzar

Reciclar

Valorar

Eliminar

Figura 4. El concepte 3R V E, una manera de repensar el consum
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RESUM DEL PROJECTE
Analitzar els aliments preferits o més consu-
mits, la relació amb la piràmide alimentària i 
el canvi climàtic. Trobar informació sobre de-
terminats aliments (classificació, mètodes de 
producció, origen, medi ambient, impacte ambi-
ental i/o climàtic, etc.). Organitzar una fira d’ali-
mentació sostenible a partir de les propostes de 
l’alumnat (prestatges i productes, conferències i 
debats, tallers, ambientació, begudes i aliments, 
difusió...)

PARAULES CLAU
Consum, Recursos, Actuació, Responsabilitat, 
Eco-ciutadania, Bones pràctiques.

Tema 2 - 5. BON PROFIT! EL CANVI CLIMÀTIC A SOBRE LA TAULA - 52

5. BON PROFIT! 
EL CANVI CLIMÀTIC A SOBRE LA TAULA

Quin impacte té la nostra alimentació en el canvi climàtic?

• Promoure hàbits alimentaris saludables, vinculats al terri-
tori i a les cultures locals.

• Donar a conèixer i promocionar els productes locals adap-
tats al territori.

• Desenvolupar una cultura sistèmica del territori.
• Comprendre la importància d’una gestió adequada i soste-

nible dels recursos.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
De gustos no hi ha res escrit?

Repartir dues targetes (de diferents colors) a cada persona. En una, demanar-los que escriguin i/o di-
buixin un dels seus aliments preferits. A l’altra targeta, demaneu-los que escriguin i/o dibuixin un dels 
aliments que més mengen a casa.
Preguntar què saben sobre la piràmide alimentària o nutricional. Trobar informació Si cal, cercar més 
informació sobre aquesta representació, els diferents grups d’aliments i les recomanacions de consum.

DESPERTAR L’INTERÈS
Construint piràmides 

Dibuixar la piràmide alimentària en un format gran (pissarra, paper, cinta adhesiva a terra, estructura 
de filferro,...).

2
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Tema 2 - 5. BON PROFIT! EL CANVI CLIMÀTIC A SOBRE LA TAULA - 53

Cada persona col·locarà les dues targetes d’aliments (preferits i freqüents) a l’espai corresponent de 
la piràmide alimentària, segons el grup d’aliments a què pertanyen. Observar si hi ha repeticions de 
certs aliments.
Avaluar si, en general, els aliments preferits i més consumits pel grup (amb les targetes de grups 
d’aliments) segueix la mateixa estructura que la piràmide. Si no és així, cal avaluar quins aliments 
s’han d’afegir a la piràmide perquè la dieta del grup sigui més sana i equilibrada. (Es poden crear noves 
targetes d’un altre color i afegir-les a la piràmide alimentària).

2
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CONÈIXER, COMPRENDRE
Investigant aliments

En grups, cercar informació sobre alguns dels aliments de les targetes i preparar una fitxa per a ca-
dascun:
Grup d’aliments, producte fresc/envasat/processat, llista d’ingredients, origen local/nacional/interna-
cional, tipus de producció, valor nutricional,...
Càlcul del consum diari/setmanal/anual (classe individual, familiar o col·lectiu).
Investigar com es produeixen els aliments seleccionats i com es comercialitzen: Terra, aigua, sol, adob, 
hivernacles, granges, mà d’obra, oli, màquines, fàbriques, envasos, transport, botigues, mercats,... Els 
cicles es poden representar amb dibuixos, diagrames, etc.
Estimar el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle en els processos de pro-
ducció i comercialització dels aliments estudiats. Classificar els aliments estudiats segons si tenen un 
impacte major o menor sobre el canvi climàtic.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Bon coneixement de les famílies d’aliments

Dissenyar una campanya de difusió per sensibilitzar l’entorn més proper (centre educatiu, famílies, 
barri/ciutat) sobre la relació entre l’alimentació sana i el canvi climàtic.
Fer cartells amb eslògans i dibuixos, cançons, vídeos, actuacions artístiques... Difondre el missatge a 
través dels canals més adequats. Es poden organitzar visites a persones que produeixin o empreses 
dels voltants que treballin amb aliments sans i sostenibles.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Les llavors del canvi

Dissenyar una nova piràmide més sostenible i adaptada al CC, tenint en compte l’impacte mediam-
biental dels aliments que consumim (Piràmide Ambiental). Per això, es poden elaborar nous mapes 
d’aliments i/o afegir detalls als mapes ja realitzats: producte local, producció agroecològica, envasat 
mínim, comerç local,...
A partir de les propostes de l’alumnat, organitzar una jornada sobre alimentació sana i sostenible. 
Trobar persones que produeixin a nivell local que puguin aportar els seus coneixements, organitzar 
xerrades, debats, tallers de degustació de productes, tallers de cuina,...

5
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RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Agroécologie France
https://www.fne.asso.fr/dossiers/quest-ce-que-lagro%C3%A9cologie

• AMAP: Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
http://www.reseau-amap.org/amap.php

• Impacts du changement climatique sur l’agropastoralisme dans les Pyrénées (OPCC)
https://www.opcc-ctp.org/fr/sector/agropastoralisme

• Ressources pédagogiques générales sur le changement climatique du réseau régional d’Éducation à l’Environne-
ment Occitanie
http://grainelr.org/expositions-environnement/sensibilisation-aux-changements-climatiques.html

• Infographie de l’ADEME «Quels sont les effets attendus du changement climatique sur les systèmes agricoles?»
https://www.mtaterre.fr/infographie-quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles-0

• Qualité et potabilité de l’eau - contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, commune par 
commune
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

• Économie circulaire: comment ça marche?
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/925-economie-circulaire-comment-ca-marche-.html

• Document expositiu sobre la qüestió: l’Adaptació del sector agrícola i ramader d’Andorra al canvi climàtic
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/PAACC/1_Taller_OPCC2%20_AGR_i_CC.pdf

• Document expositiu sobre: Canvi climàtic: una nova oportunitat per a l’agricultura?
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/PAACC/3_Taller_OPCC2%20_AGR_i_CC.pdf

• Document expositiu sobre la qüestió: Canvi climàtic i agricultura: una mirada al món
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/PAACC/5_Taller_OPCC2%20_AGR_i_CC.pdf 

• Altres
https://www.ccma.cat/tv3/latituds/alimentacio-i-canvi-climatic/post/3032410/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/

https://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/aigua_consum_huma/

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_
sostenibilitat/suport_educatiu/ambits_tematics/alimentacio/recursos-educatius-alimentacio/1_alimentacio/publicaci-
ons/2018-Programa_escoles_verdes_DEF.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/392906/OPCC_ARAUZO_TERRA-
DEZ2.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/392908/RM_CANALS2.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/393826/Agriculturaycambioclimati-
co_VIRTO.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/393829/PLAGASEMERGENTES_
Diez_Huguet.pdf

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_4.pdf  Páginas 28 y 64
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MATERIALS DIDÀCTICS

• Recursos des d’Andorra Sostenible sobre temàtiques diverses: producció i consum responsables, pàg.14
https://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/2021/09/Guia-recursos-2021-2022_DEFINITIU1.pdf 

• Document informatiu sobre El consum responsable
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/el_consum_responsable.pdf 

• Campanya de sensibilització sobre consum responsable amb recursos
https://www.mediambient.ad/images/MiniSites/itucomcompres/inici.html 

• Altres 
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/su-
port_educatiu/recursos_educatius/index.html?q=&cat=f36714f0-6888-11e8-bfe8-005056924a59&submit=%C2%A0

https://www.elvalordelsaliments.cat/calcula-el-valor-del-que-menges/

https://projectes.xtec.cat/agroecologia/portada/nou-projecte/

http://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica

https://www.cilma.cat/recursos-pedagogics-en-linia/?termid=444

https://consumopolis.consumo.gob.es/

https://peopleartfactory.com/g/alimentacionycambioclimatico

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-huerta-y-gallinero

https://mancoeduca.org/index.php/es/actividades/portada

• Outils pédagogiques de visite et de compréhension du fonctionnement d’une ferme, notamment biologique
http://accueilpedagogiquealaferme.fr/wakka.php?wiki=MallEttepeda

• Les fermes pédagogiques des Hautes-Pyrénées, labellisées AB – guide pédagogique et contacts
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/fermes-pedagogiques/

• Lutte contre le gaspillage alimentaire
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/560-comment-traquer-le-gaspillage-alimentaire-.html

• Guide pédagogique «Réduire mes déchets, nourrir la Terre»
http://mesdechets.passerelles.info/

• Espaces pédagogiques des Agences de l’eau
https://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-2/espace_pedagogique/

• Infographie «Quels sont les effets attendus du changement climatique sur les systèmes agricoles?»
https://www.mtaterre.fr/infographie-quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles-0

• L’économie circulaire en 10 questions - Vers un modèle plus vertueux pour l’homme et la planète
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/919-l-economie-circulaire-en-10-questions-9791029712968.html

• Le guide pour apprendre à réparer - A destination des enseignants et des animateurs d’ateliers de réparation
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4937-le-guide-pour-apprendre-a-reparer.html

• Les impacts du smartphone - Un téléphone pas si «smart» pour l’environnement
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1860-impacts-du-smartphone-les-9791029713811.html

• Revers de mon look - Quels impacts ont mes vêtements et mes chaussures sur la planète?
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1524-revers-de-mon-look-9791029710520.html
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ESTRUCTURES

WEB D’INTERÈS

• Comprendre le changement climatique en alpage et ses conséquences
https://www.alpages-sentinelles.fr/comprendre-le-changement-climatique-en-alpage-et-ses-consequences/

• Les définitions de l’économie circulaire
https://www.economiecirculaire.org/static/h/du-concept-a-la-pratique.html

• Departament d’Agricultura i Ramaderia, Govern d’Andorra
«https://www.agricultura.ad/ 

• Altres
https://redalimentaccion.org/ca

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/malbaratament-alimentari/

https://sequera.gencat.cat/ca/inici

https://mamaterra.info/05-recursos/recursos_mamaterra/

• Andorra Sostenible
https://www.sostenibilitat.ad/

• Departament d’Agricultura i Ramaderia. Govern d’Andorra
https://www.agricultura.ad/

• Altres
http://www.ccpae.org/

https://associaciolera.org/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/consell-catala-alimentacio/

https://aca.gencat.cat/ca/inici

https://cat.justiciaalimentaria.org/
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Tema 3

BIODIVERSITAT, NATURA A LA CIUTAT, ARBRES, JARDINS, ESPÈCIES 
EXÒTIQUES INVASORES

• Fitxa de projecte 3.1: Biodiversitat i adaptació al canvi climàtic

• Fitxa de projecte 3.2: La natura a la ciutat com a solució d’adaptació

• Fitxa del projecte 3.3: Les espècies exòtiques invasores, en moviment amb el canvi cli-
màtic!

• Fitxa de projecte 3.4: Arbres a adaptar, adaptació a través dels arbres

• Fitxa de projecte 3.5: Jardineria per a l’adaptació

• Fitxa de projecte 3.6: L’arbre, un bé preuat: l’arrel de la vida
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1. BIODIVERSITAT I  ADAPTACIÓ 
AL CANVI CLIMÀTIC

Quins són els canvis en la biodiversitat deguts al canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
Començar amb un assaig fotogràfic per fer 
emergir les primeres representacions i pregun-
tes de la classe, i anar al camp (prop de l’escola 
i/o en un lloc natural) per estudiar la biodiversi-
tat de la zona visitada, l’impacte del canvi climà-
tic i possibles solucions d’adaptació aplicades 
pels gestors. Per últim, dissenyar un joc per 
potenciar el valor de les troballes i sensibilitzar 
altres classes de l’escola.

PARAULES CLAU
Conseqüències, Adaptació i evolució, Fragilitat, 
Solucions, Protegir i Conservar.

• Observar i prendre consciència de les conseqüències del 
canvi climàtic que ja s’estan produint sobre la biodiversi-
tat i els ecosistemes.

• Comprendre l’impacte del canvi climàtic a la biodiversitat.
• Comprendre la complexitat dels fenòmens.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 3 - 1. BIODIVERSITAT I  ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC - 58

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Llenguatge fotogràfic

Presentar fotos de diverses espècies (gall fer, marmota, ós, ratpenats, carboners, espècies vegetals...) i 
recollir les primeres idees sobre la seva biologia, hàbitat i la seva adaptació al canvi general.

DESPERTAR L’INTERÈS
Excursions sobre el terreny

Descobriu la biodiversitat (fauna i flora) d’un espai natural (o parc paisatgístic) proper a l’escola per 
apropiar-vos d’un espai proper i fàcil de reinvertir amb la classe (i per cada persona fora de l’horari 
escolar). Aquest primer inventari de les espècies presents se centrarà en les espècies ja identificades 
a classe: aus, ratpenats, plantes i arbres.

2
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Reunir-se amb la vigilància o l’equip tècnic encarregat del seguiment de les espècies: qüestionari 
sobre els estudis realitzats sobre l’impacte del canvi climàtic a la biodiversitat present al lloc natural i 
les accions d’adaptació que s’estan duent a terme.

L’objectiu és submergir-se en un entorn natural amb la intervenció d’especialistes i materials didàc-
tics adaptats.

2

3

CONÈIXER, COMPRENDRE
Cicles i canvi climàtic

Documentar-se sobre aquestes espècies o grups d’espècies per comprendre’n el cicle de vida i com 
canvia el comportament estacional en relació amb el CC.

• Gall fer: límit superior del bosc en ascens, límit inferior de la neu en ascens també => les es-
pècies s’adapten i ascendeixen (però hi ha límits: altitud, precipitacions, recursos alimentaris...).

• Óssos o ratpenats (espècies “hivernants”): la temperatura és més suau => El període d’hiberna-
ció és més curt (però els problemes de recursos i els successius despertars s’incrementen...).

• Grills: amb el CC es produeix una alteració de les relacions presa/depredador, els grills cacen 
erugues principalment per alimentar les seves cries => un canvi estacional entre l’eclosió dels 
ous dels grills i el pic de la població d’erugues.

• La perdiu nival: una au mimètica que canvia el plomatge a l’hivern per ser blanca com la neu i 
així escapar dels depredadors, però a causa del CC es troba en zones que ja no estan cobertes 
de neu en ple hivern.

Tema 3 - 1. BIODIVERSITAT I  ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC - 59

AVALUAR I PLANIFICAR
Què és el següent?

La realització per part de l’alumnat d’una exposició sobre les espècies vegetals i animals amenaçades 
pel canvi climàtic al Pirineu. Aquesta exposició permetrà fer un zoom sobre les espècies implicades, 
els impactes, el seguiment que s’està fent i les accions d’adaptació que s’estan intentant fer per part 
dels gestors dels espais naturals.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Dissenyador de jocs

Dissenyar col·lectivament un joc sobre la biodiversitat del Pirineu en forma de concurs associat amb 
un joc de 7 famílies, per exemple (les famílies podrien estar vinculades a la classificació de les espè-
cies).
Les preguntes estan orientades al canvi climàtic, el seu impacte a les espècies i les possibles soluci-
ons d’adaptació.
Difondre i animar el joc per a altres grups (estudiants, públic en general...).

4

5
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2. LA NATURA A LA CIUTAT 
COM A SOLUCIÓ D’ADAPTACIÓ

A la ciutat, pot la natura ajudar-nos a adaptar-nos al canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
S’anima a l’alumnat a construir les preguntes i la 
hipòtesi de partida, seguit d’un joc de detectius 
per explorar el seu entorn, seguit d’una fase de 
descobriment i aprofundiment per donar res-
postes a les preguntes i provar-ne la hipòtesi 
inicial.
Com que el tema concerneix en gran mesura a 
les persones responsables (direcció del centre 
o equip directiu i funcionariat o càrrecs electes), 
es convidarà els estudiants a posar en marxa 
accions de sensibilització i ser una font de pro-
postes “eco-ciutadanes” per a aquest tipus de 
públic.

PARAULES CLAU
Conseqüències, Adaptació, Evolució, Fragilitat, 
Solucions, Illes de calor urbanes, Protecció.

• Observar i prendre consciència de les conseqüències del 
canvi climàtic ja en marxa sobre la biodiversitat i els eco-
sistemes.

• Promoure activitats de gestió en un espai natural vulnera-
ble amb forta pressió humana (ciutats i litoral).

• Conscienciar sobre la importància dels espais verds com 
a “illes de frescor i la biodiversitat” contra les illes de calor 
urbanes existents.

• Mostrar les accions de les autoritats locals en matèria 
d’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 3 - 2. LA NATURA A LA CIUTAT COM A SOLUCIÓ D’ADAPTACIÓ - 60

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Preguntes i hipòtesis

Interrogatori proposat a l’alumnat a la introducció:
• Hi ha natura a la ciutat? En cas afirmatiu, podríeu donar exemples a l’escola i/o a casa vostra?
• Segons vosaltres, quins problemes planteja el CC per a les persones que habiten les ciutats?
• Segons vosaltres, per què creieu que la presència de la natura a la ciutat pot ajudar les persones 

a adaptar-se al CC?
Aquesta sessió de preguntes i respostes es fa primer per parelles. Tot seguit, se celebra un debat 
de grup per identificar els punts comuns, les divergències i plantejar preguntes específiques. Els 
resultats de la posada en comú constituiran la hipòtesi de partida per a la investigació en les fases 
següents.
Per facilitar l’aparició de les seves representacions inicials, també és possible utilitzar el joc del “fo-
to-llenguatge” amb fotos fetes a diferents llocs al voltant de l’escola i a la ciutat on la “natura” és po-
tencialment present.
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DESPERTAR L’INTERÈS
Joc de detectius

Sortida als voltants de l’escola, en un parc o en un espai verd de la ciutat: joc de detectius amb un 
enfocament sensorial formant equips de 2-3 persones.
Objectiu: recollir la major quantitat d’informació possible utilitzant els 5 sentits amb l’objectiu de 
comprovar la hipòtesi inicial i respondre les vostres preguntes.
Amb els mateixos objectius, aquesta sortida “detectivesca” es pot completar amb una petita enquesta 
a les persones transeünts trobades durant la sortida o al seu entorn (a casa, per exemple). Durant l’ex-
cursió també és possible experimentar físicament l’efecte refrescant dels arbres i elements aquàtics 
(fonts, estanys, etc.).

Quin tipus de natura hi haurà a la ciutat demà?

Buscar plantes al·lòctones (que vénen d’un altre lloc) que puguin complementar la biodiversitat actual 
dels Pirineus en el context del canvi climàtic.

2

3

Tema 3 - 2. LA NATURA A LA CIUTAT COM A SOLUCIÓ D’ADAPTACIÓ - 61

CONÈIXER, COMPRENDRE
Descobrir i aprofundir

Es poden realitzar diverses activitats per reutilitzar la informació (escrits, fotografies, dibuixos, etc.) 
recollida a la fase anterior i posar l’alumnat en situació d’analitzar, aprendre i comprendre:

• Processar la informació recopilada per cada equip amb referència a la hipòtesi inicial (fase 1), i 
després posar-la en comú a classe per arribar als primers resultats de la investigació.

• En aquesta fase, i en funció dels resultats, la classe pot identificar les preguntes que queden 
sense resposta, o els temes en què cal aprofundir mitjançant aportacions en forma de lliçons 
(Programa SVT, geografia, fisica-química), i a través de materials didàctics específics i vídeos.

• Possibilitat d’establir un seguiment de la temperatura durant diversos dies entre zones po-
tencialment “illa de calor urbana” (zones sense vegetació ni aigua) i possibles zones de “Illa de 
frescor” (zona amb espai verd, parc, font...), però també dins l’establiment escolar entre les 
zones “edificades” i les zones verdes. El control es pot fer prenent la temperatura a diversos 
llocs (col·locar sempre els termòmetres a l’ombra): al matí, al migdia i al final del dia, per po-
der comparar diferències de temperatura alhora d’un lloc a l’altre (zona “calenta ”, zona “fre-
da”). L’objectiu és comparar les diferències de temperatura a les mateixes hores del dia d’un 
lloc a l’altre (zona calenta, zona fresca) i identificar les variacions en tres moments del dia.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Informar i sensibilitzar

Valorar els resultats obtinguts en forma de gràfics per a una comprensió simplificada. Aquests poden 
ser exposats a l’escola, a la comunitat...

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Fins on hem arribat?

Permetre a l’alumnat comparar els coneixements sobre el tema al final del projecte amb les represen-
tacions inicials (fase 1) i la hipòtesi inicial.

5
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RESUM DEL PROJECTE
Descobrir algunes espècies exòtiques invasores 
d’ecosistemes marins o costaners i l’impacte 
d’aquestes espècies en la biodiversitat, identi-
ficar la complexitat dels vincles entre aquestes 
espècies i el canvi climàtic. Saber posicionar-se 
i argumentar sobre una problemàtica complexa, 
posar en valor les seves investigacions, apren-
dre l’enfocament de la gestió d’un espai natural.

PARAULES CLAU
Ecosistemes marins, Adaptació, Evolució, Solu-
cions, Espècies exòtiques invasores.

3. LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES,  
EN MOVIMENT 

AMB EL CANVI CLIMÀTIC!
Amb el canvi climàtic,  

com evolucionarà la biodiversitat del medi marí i del litoral?

• Observar i prendre consciència de les conseqüències que 
ja s’estan produint sobre la biodiversitat i els ecosistemes 
marins.

• Comprendre la importància de preservar la biodiversitat i 
els ecosistemes per adaptar-se al canvi climàtic.

• Comprendre les amenaces que representen per a les es-
pècies locals les espècies exòtiques invasores.

• Comprendre que la seva arribada no sol estar relacionada 
amb el canvi climàtic, però el desenvolupament sí.

• Comprendre que la seva capacitat d’adaptació és més fàcil 
que la de les espècies locals a causa de la seva dinàmica 
de població més ràpida.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 3 - 3. LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES,  EN MOVIMENT AMB EL CANVI CLIMÀTIC! - 62

MARC METODOLÒGIC

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Lectura del text

Lectura del text següent per recollir els coneixements l’alumnat sobre el tema “espècies exòtiques 
invasores”. Quines són les espècies? Quines són les repercussions? Quins són els enllaços amb el 
canvi climàtic?

Impactes ja observats al medi marí

Les observacions no mostren un escalfament de la temperatura del mar al litoral, però sí una major 
amplitud de les variacions estacionals: l’aigua és més freda a l’hivern i més calenta a l’estiu. Pel que fa 
a la biodiversitat marina, podem observar afloraments ocasionals d’espècies juvenils com el paó eial o 
l’Apogo del sud de la Mediterrània occidental (Espanya, costa algeriana) durant els estius molt calorosos 
(aflorament de larves pels corrents).

1
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DESPERTAR L’INTERÈS
Descripció de l’espècie

Agafem l’exemple d’una espècie local. Investigar les amenaces relacionades amb les activitats huma-
nes i/o amb les espècies invasores.

2

3

Aquestes espècies no s’estableixen generalment perquè no sobreviuen a l’hivern. El 2006, es va 
observar una invasió de Barracudes amb una cohort que va sobreviure de 2 a 3 anys. Tot i això, no 
s’han observat espècies invasores, ni ha aparegut el Peix Ballesta (espècie que indica canvi climàtic) 
o invasions d’espècies del Mediterrani Oriental o del Mar Roig ja presents en altres llocs de la costa 
francesa o a l’altra banda del Cap de Creus. Amb el canvi climàtic, els riscos per a la biodiversitat ma-
rina local són l’arribada d’espècies invasores o depredadores, però encara són molt difícils d’avaluar.
Font: entrevista amb el laboratori Arago

D’aquí, no d’aquí...

Presentar imatges d’espècies locals i espècies exòtiques invasores i preguntar a l’alumnat si aquestes 
espècies són locals o importades accidentalment per l’ésser humà.
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/zip/Fiches_especes_faune_exotique_envahissante_cle-
78e1f1.zip
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CONÈIXER, COMPRENDRE
Programa de ràdio

Després que l’alumnat hagi escoltat el programa de ràdio, realitzar la síntesi dels punts tractats.
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/alerte-aux-plantes-envahissantes-1402302473

AVALUAR I PLANIFICAR
Creació d’un espai educatiu

Dispositiu educatiu que permet crear un espai terrestre gestionat per una classe.
https://www.ofb.gouv.fr/les-aires-terrestres-educatives

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Exposició de la nova onada

Crear una exposició original sobre el tema del canvi climàtic i les espècies exòtiques invasores. En 
grups, dividits per subtemes i per tipus de mitjans utilitzats (text, imatges, vídeos, sons, maquetes, 
etc.), l’alumnat dissenyarà una exposició que serà promocionada a la resta de l’ alumnat del centre i/o  
a altres àmbits d’interès.

4

5
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4. ARBRES PER ADAPTAR,  
ADAPTACIÓ A TRAVÉS DELS ARBRES

La persona que va plantar arbres... per adaptar-se?

RESUM DEL PROJECTE
A través de trobades amb professionals, estudis 
de camp o anàlisis de documents cartogràfics, 
crear un vincle afectiu amb els arbres i prendre 
consciència dels seus superpoders per adap-
tar-se al canvi climàtic.
Involucrar-se concretament per ajudar a mante-
nir o augmentar la coberta vegetal del territori 
mitjançant la plantació d’arbres.

PARAULES CLAU
Servei ecològic, Fenologia.

• Prendre consciència de la diversitat dels serveis ecolò-
gics que presten els arbres i mostrar com són una de les 
claus per contribuir a adaptar-se al canvi climàtic.

• Comprendre la importància dels arbres i els boscos en el 
procés d’adaptació al canvi climàtic.

• Conèixer les possibilitats d’accions concretes d’adaptació 
a escala col·lectiva.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 3 - 4. ARBRES PER ADAPTAR,  ADAPTACIÓ A TRAVÉS DELS ARBRES - 64

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
Arbre, el meu arbre

Realitzar un inventari i un estudi dels arbres emblemàtics, notables o especials de la zona i imagi-
nar la història de l’arbre i els esdeveniments climàtics i humans que s’han produït durant la seva 
existència.

Reportatge fotogràfic

Cada persona ha de fer una fotografia d’un arbre especialment notable de la seva zona.
Mostrar cada foto de l’arbre i cada alumne especificarà perquè li sembla notable (per la seva mida, 
forma, funció, història, etc.).

Seguiment de les estacions de l´any

Implicar a l’alumnat en el seguiment fenològic (seguiment de les etapes de la vegetació: dates d’ober-
tura dels rovells, floració, fructificació i canvi de color de les fulles) de les espècies arbòries dins de 
l’escola o als voltants (espai verd del municipi, bosc proper...) a través dels protocols científics parti-
cipatius existents per mesurar el canvi climàtic com: Phenoclim a zones de muntanya (http://pheno-
clim.org/fr), l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic  (www.opcc-ctp.org/fr/contenido/science-citoyen-
ne-phenoclim) i l’Observatori de les Estacions (https://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux).

L’objectiu és fer un seguiment de les fases fenològiques d’alguns arbres i copsar-les a través d’aques-

1

 > Contingut



CONÈIXER, COMPRENDRE
«Inventariar arbres»

Fer un inventari de les espècies d’arbres que hi ha a la ciutat al voltant de l’escola. Comprendre la 
importància dels arbres i boscos en l’adaptació al canvi climàtic.
Als mapes de l’escola, el municipi i el departament, calculeu la superfície arbòria (utilitzeu llocs web 
com: www.geoportail.gouv.fr o www.google.fr/intl/fr/earth o a través del lloc web d’IGN https://remon-
terletemps.ign.fr)
Fer comparacions amb altres entorns i territoris del Pirineu. Comparar amb dades antigues sobre el 
mateix sector (augment, disminució?).

Serveis inclosos!

Durant una excursió, identificar el paper dels arbres al cicle de l’aigua, al canvi climàtic, al cicle del 
CO2, a l’erosió, a la biodiversitat, a la temperatura ambient.
Fer un inventari dels usos dels arbres pel ser humà al llarg del temps, abans, avui i demà.
Discutir la noció de servei ecològic.

2

tes plataformes digitals. Tot seguit, les dades s’utilitzen des d’un punt de vista científic. 

Fora!

Organitzar una excursió a un espai natural i conèixer una persona responsable d’aquest espai natural.

Tema 3 - 4. ARBRES PER ADAPTAR,  ADAPTACIÓ A TRAVÉS DELS ARBRES - 65

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Plantem arbres

Proposar al municipi una operació de plantació d’arbres o arbustos (adaptada al context climàtic local) a un espai 
comú dedicat o dins de l’establiment.
Una experiència en un centre d’ensenyament de secundària de “Illa de Francia” de plantació de bardisses
http://haie-magique.org/actualites/10-000-arbres-arbustes-a-planter-dans-les-colleges-dile-de-france/

Cartells d’arbres

A la manera dels superherois, dissenyar cartells que presentin els superpoders dels arbres davant del 
canvi climàtic.

La meva ciutat verda

Amb l’ajuda dels serveis d’espais verds de l’autoritat local, de persones de l’àmbit del paisatgisme i 
de les associacions de jardineria, realitzar visites als espais verds de la ciutat, identificar les zones on 
manquen espais verds i proposar a l’alumnat que faci propostes de millora plantant arbres, creant i/o 
gestionant jardins compartits, un racó de natura a l’escola...

3

AVALUAR I PLANIFICAR
Història de ficció

Produir una història de ficció basada en un escenari d’anticipació:
• Només queda un arbre al planeta...
• Amb el canvi climàtic, fins a quina alçada poden arribar els arbres?
• Les persones especialistes en astrofísica descobreixen un nou planeta cobert de boscos...
• Ha nascut una nova ciutat: les parets són verdes, els jardins són a les teulades dels edificis...

4
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5. JARDINERIA PER A L’ADAPTACIÓ
Com podem adaptar allò que plantem al canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
Per adaptar-nos al canvi climàtic podem recu-
perar coneixements sobre l’ús tradicional de 
plantes (etnobotànica), considerar l’ús de plan-
tes no autòctones més adaptades i incrementar 
la creació d’espais verds.
Creació col·lectiva d’un joc de memòria Joc (Me-
mory) de les plantes locals i dels usos tradicio-
nals associats. Recollir records de la gent gran. 
Crear espais verds, illes de frescor per lluitar 
contra el canvi climàtic.

PARAULES CLAU
Biodiversitat, Etnobotànica, Coneixements 
antics, Illes de frescor.

• Comprendre la importància de preservar la biodiversitat i 
els ecosistemes per adaptar-se al canvi climàtic.

• Identificar els errors del passat.
• Prendre consciència de la diversitat de serveis ecològics 

que proporcionen les plantes i els espais verds.
• Identificar que l’adaptació al canvi climàtic és possible aquí 

al meu territori ara mateix.
• Conèixer les possibilitats d’accions concretes d’adaptació 

a escala individual i col·lectiva.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 3 - 5. JARDINERIA PER A L’ADAPTACIÓ - 66

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Plantes generoses

Pregunteu a l’alumnat de la classe: “Què ens donen les plantes? Cada persona respon ràpidament i 
escriu una llista de beneficis i usos coneguts.
Fer una segona pregunta (que es respongui amb la mateixa rapidesa): “Què ens han donat les plantes 
al llarg de la història?
Dividiu la classe en diversos grups de treball (3-4 per grup). Cada grup fa una llista amb les respostes 
a les preguntes anteriors i mostra la llista de respostes. Les respostes vinculades s’agrupen. Exemples 
de serveis prestats:

• Respiració (oxigen...)
• Curació (molècules, cataplasmes, benestar, cosmètica, higiene...)
• Alimentació: llavors, verdures, cereals...
• Calefacció, cuina, carbó...
• Donar vida: biodiversitat, bosc...
• Refugi: frescor, ombra, jardins, parcs, “illes de frescor”...
• Construcció: materials de construcció, cases, mobles, vaixells, eines...
• Seguretat: fixació del sòl, arrels, prevenció de l’erosió...
• Etc...
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DESPERTAR L’INTERÈS
Ping-Pong

Proposar un joc de velocitat (5 minuts) a dos equips.
Per a cada proposta de servei ecològic prestat per les plantes (alimentació, calefacció, etc.) anunciada 
per un equip, l’altre equip proposa una espècie especialment representativa d’aquest servei. Si heu do-
nat la resposta correcta, proposa una espècie i l’altre equip ha de fer una proposta de servei ecològic 
relacionat amb aquesta espècie.
Exemple: Calor – Roure.

Visites a jardins excepcionals

Visites a jardins destacats (jardins agroecològics, jardins verticals, jardins a les teulades dels edificis, 
jardins compartits...).

2
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CONÈIXER, COMPRENDRE
El joc de memòria de les plantes locals.

Amb l’objectiu de crear un joc de memòria sobre les plantes locals, demanar a l’alumnat que esculli una 
espècie local i que facin una descripció de l’espècie triada amb la informació següent:

• Foto/Dibuix
• Nom comú, Nom científic
• Hàbitat (àrea de distribució als Pirineus, necessitats ecològiques, etc.)
• Beneficis/usos (tradicionals, actuals i/o futurs en el context del canvi climàtic)
• Informació addicional (distribució territorial, període de recol·lecció, proverbis i llegendes...).

Dissenyar i produir col·lectivament les cartes del joc amb materials reciclats. Cada persona produeix 
dues targetes idèntiques per formar parelles (reversos i fronts idèntics amb fotos/dibuixos) i un nú-
mero (des del número 1 fins al nombre total d’espècies del joc).
Preparar el full de respostes previstes: número de la fitxa – nom comú de la planta – servei ecològic 
prestat. El joc continua com un clàssic joc de la memòria. Tot i això, per guanyar, l’equip ha d’anomenar 
la planta i el seu benefici/ús. L’equip que aconsegueixi més parelles guanya.

Variació: fer el mateix treball en plantes no autòctones que podrien ser una part important de la biodi-
versitat actual dels Pirineus en el context del canvi climàtic.

Memòria col·lectiva

Realitzar entrevistes a persones grans sobre els antics usos de les plantes, la cobertura vegetal del 
territori, la manera com vivien, la forma com es feia abans un jardí, les varietats antigues, l’evolució del 
clima i el seu impacte a la jardineria.

3
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Jardins per al clima

Identificar un o més terrenys (al voltant de l’escola, al poble/barri...) on l’alumnat podria crear un espai 
verd, un hort i un jardí de plantes aromàtiques.
Organitzar el calendari de treball per a la producció col·lectiva.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Fira d’idees

Debatre col·lectivament sobre els mitjans d’acció per fomentar la presència d’espais verds (a l’escola, al 
barri, al poble...). Fer un resum de les idees i presentar-les a l’equip directiu de l’escola, a l’ajuntament...

5
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Figura 5. Les diferents categories de serveis dels ecosistemes,

Font: WWF, 2016
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RESUM DEL PROJECTE
El paper de l’arbre en la mitigació del canvi cli-
màtic és molt important.
L’observació, el qüestionament, la investigació 
documental i la participació a l’acció de sembra 
ens permeten augmentar els nostres coneixe-
ments que esdevindran competències al servei 
de la vida.

PARAULES CLAU
Cicle, fotosíntesi, servei ecològic, la biodiversi-
tat, plantació.
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6. L’ARBRE, UN BÉ PREUAT: 
L’ARREL DE LA VIDA 

El paper dels arbres en la mitigació del canvi climàtic.

• Descobrir el cicle de vida de l’arbre
• Descobrir les diferents parts de l’arbre i les funcions
• Entendre la fotosíntesi (font de vida)
• Descobrir el paper dels arbres a l’emmagatzematge d’ai-

gua i CO2
• Descobrir quant alberga i nodreix l’arbre (la planta) als és-

sers vius
• Comprendre com els arbres, les arbredes i els boscos 

temperen tots els fenòmens extrems (sequeres, inunda-
cions, onades de calor, etc.),

• Descobrir el paper protector dels arbres (plantes) per al 
sòl contra l’erosió

• Descobrir la xarxa d’internet de les plantes, la web hipe-
ractiva del sòl en zones boscoses

• Participar a la feina per l’arbre, per les persones, pel pla-
neta

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
Compartiu una experiència personal amb un arbre.

Anar a observar els arbres al camp en diferents etapes del seu desenvolupament, viure l’experiència 
dels sentits en una zona boscosa, fotografiar les diferents parts de l’arbre per crear un trencaclosques. 
Implicar la joventut en un seguiment fenològic de Phenoclim, OPCC i observatori de les estacions.

2

1 FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Donar la nostra visió de l’arbre, representar les diferents etapes de la vida de l’arbre
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3

CONÈIXER I COMPRENDRE
A l’aula, descobrir com l’arbre és una autèntica fàbrica de plantes, que crea materials (fusta, arrels 
brots, fulles, flors, fruits, llavors, etc.) a partir d’elements naturals com ara sals minerals, aigua, CO2, 
llum solar. Descobrir la capacitat de l’arbre per emmagatzemar CO2 i produir oxigen.
Al camp, a partir d’un planter d’arbre jove, observar el sistema d’arrels per distingir les arrels més 
grans responsables de la fixació de l’arbre al seu lloc i els pèls de l’arrel que, amb les arrels absor-
beixen l’aigua i els nutrients, com les sals minerals, per produir la saba nutritiva.
Tot plegat forma un enreixat capaç de retenir el sòl, la terra i les pedres, combatent així l’erosió 
(especialment a les nostres zones muntanyoses). Percebre com l’evaporació i l’evapotranspiració 
durant la fotosíntesi contribueixen a temperar els períodes d’onada de calor. Però també com l’arbre, 
l’arbreda o el bosc són, cadascun a la seva escala, veritables condicionadors d’aire que permeten el 
desenvolupament de la vida. Això es pot demostrar mitjançant experiments (posant una bossa de 
plàstic sobre una planta jove en un test per observar la formació de boira a la bossa. La comparació 
de la temperatura en un espai obert, a la vora i al cor del bosc es pot fer amb l’ajuda d’un termòme-
tre. L’objectiu és sentir la frescor i la humitat al cor del bosc.
Mitjançant l’observació i la recopilació d’informació, descobrir la multitud d’espècies animals vincu-
lades a l’arbre, els consumidors (de fusta, fulles, flors, fruits, llavors, matèria orgànica en descompo-
sició), petits depredadors i grans depredadors (creen cadenes alimentàries).

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Participar en la plantació d’un arbre, arbust o bardissa i dissenyar un document senzill (un full), o un 
arxiu que presenti les adquisicions de la joventut sobre aquest tema o crear una obra artística efímera 
o duradora per acompanyar l’operació de plantació.
Per donar a conèixer i compartir els comentaris sobre un projecte (al voltant d’un refrigeri, per exemple)
Fer un balanç de les bones pràctiques que ja hi ha.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Dibuixar el món actual (permeabilitat del terra, etc.) i el món que permetria mitigar el canvi climàtic.

5
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Fitxes  pedagògiques - Tema 3 -  71

RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Espai natural de patrimoni de la humanitat: de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Itinerari entorn del Refugi guardat
https://www.mediambient.ad/images/stories/biodiversitat/Itinerari_Biodiversitat_VMPC.pdf 

• Parc Natural de les Valls del Comapedrosa; explicació d’itinerari amb explicació de la biodiversitat
https://www.mediambient.ad/images/stories/biodiversitat/Itinerari_Biodiversitat_Comapedrosa.pdf

• Parc Natural de la Vall de Sorteny; itinerari explicatiu sobre l’entorn i la biodiversitat
https://www.mediambient.ad/images/stories/biodiversitat/Itinerari_Biodiversitat_Sorteny.pdf 

• Altres
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Naturaleza/Biodiversidad.htm

https://espaciosnaturales.navarra.es/es/

https://redexploranavarra.es

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/

https://www.opcc-ctp.org/ca/contenido/sectors

http://alt-ter.org/sospyr.htm

https://observatorinatura.cat/

https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/canvi-climatic

• Livret «Impact du réchauffement climatique sur la biodiversité» du ministère de la Transition écologique:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite

• Rapport WWF à télécharger «La nature face au choc climatique»:
https://www.wwf.fr/nature-climat

• Rapport du Muséum d’Histoire naturelle sur la biodiversité et le changement climatique
https://borea.mnhn.fr/sites/default/files/MNHN%20Changements%20climatiques.pdf

• Guide de l’ADEME téléchargeable (fiches 5, 6, 11 et 12)
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/adaptation-changement-climatique-fiches-collectivites.pdf

• Mettre en œuvre des «cours OASIS» dans les écoles – lutte contre les Îlots de Chaleur Urbains
https://www.caue75.fr/content/ressources-cours-oasis

• Impact du changement climatique sur la faune dans les Pyrénées
https://www.opcc-ctp.org/fr/sector/faune

• Site de la DREAL Occitanie sur les espèces exotiques envahissantes d’Occitanie
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes-r8629.html

• Guide de l’ADEME «L’arbre en milieu urbain, acteur du climat»
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Guide-L-arbre-en-milieu-urbain-
acteur-du-climat-en-region-Hauts-de-France

• Infographie – L’arbre en milieu urbain
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4198-l-arbre-en-milieu-urbain.html
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Fitxes  pedagògiques - Tema 3 -  72

MATERIALS DIDÀCTICS

• Divulgació sobre el patrimoni natural d’Andorra. Hi ha accés a la revista Rastres; vídeo d’una gravació d’un niu de 
trencalòs el 2016: Trencalòs 2016- Una història d’èxit; exposicions sobre amfibis, boscos, molleres... disponibles 
en pdf) i estudis publicats.
https://www.patrimoninatural.ad/divulgacio-habitats-fauna 

• Web amb un mapa interactiu de consulta sobre: Distribució d0Arbres i arbredes d’Andorra. Amb fitxes d’arbres 
singulars catalogats
https://sig.govern.ad/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=5f79a5fd47c94fef94b4a54044cda71a&ex-
tent=1.2262,42.4326,1.9805,42.6635

• Mapa interactiu sobre la presència del Seneci del Cap (Senecio inaequidens) a Andorra
https://sig.govern.ad/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=ba99a26e2d7047bd95fa6dc33294a6a3&ex-
tent=1.2205,42.4237,1.9748,42.6547

• Canal de vídeos sobre biodiversitat d’Andorra: Bestioletes
https://www.youtube.com/channel/UCZsR5bzC5H46UsHl-lX5M2w 

• Altres
https://scea.cat/wp-content/uploads/2020/11/RRMaleta_Biodiversitat.pdf

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/su-

• Fiches pédagogiques «Le changements climatique et la biodiversité» - Cycle 3 - LPO + Académie Poitiers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Developpement_durable/01/3/sequences_pedagogiques_cop21_-_lpo_2015-11-
29_17-55-16_883_676013.pdf

• Observation de la biodiversité végétale en ville «Sauvages de ma rue»
https://www.vigienature-ecole.fr/node/23

• Dispositif Canopé «Raconte ta ville»
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html

• Scénario pédagogique du Muséum de Perpignan, transposable à une recherche documentaire en classe
https://perpignan.fr/sites/default/files/documents/MUSEUM%20-%20Esp%C3%A8ces%20exotiques%20envahissan-
tes%20ICI%20ET%20DAILLEURS%20-%20Dossier%20p%C3%A9dagogique.pdf

• Les espèces exotiques envahissantes – Off. Franç. Pour la Biodiversité
https://www.ofb.gouv.fr/les-especes-exotiques-envahissantes

• Observatoire des saisons – Participer aux relevés
https://www.obs-saisons.fr/

• Phenoclim en zone de montagne
http://phenoclim.org/fr

• Mallette pédagogique «Cours OASIS» à destination des classes de la maternelle au collège
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis

• Livre et DVD L’homme qui plantait les arbres de Jean Giono, nouvelle écrite en 1953 qui donne une illustration 
poétique du concept de développement durable avant son invention:
https://www.youtube.com/watch?v=n5RmEWp-Lsk

• Livres (niveau adolescents) sur les arbres et leurs rôles dans la nature:
L’arbre monde de Richard Powers: https://www.babelio.com/livres/Powers-LArbre-Monde/1051249

Celle qui plantait des arbres de Wangari Maathai: https://www.babelio.com/livres/Maathai-Celle-qui-plante-les-arbres/121664

• Arbre et Climat le champ des possibles, article de l’Association Française d’Agroforesterie
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2017/documents/livret-arbres-climat-Arbre-et-paysage-32-septembre-2017.pdf

• Biodiville, portail francophone de l’éducation à la nature et à la biodiversité en ville
http://www.biodiville.org/

• Ressources sur la création de jardins dans les établissements scolaires
http://www.terre-des-sciences.fr/centre-de-ressources/jardins-decole/monter/

https://www.jardinons-alecole.org/definir-monter-projet-jardinage-ecole.html

• Les coins nature à l’école – formation enseignants et ressources pratiques
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/les-coins-nature/
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ESTRUCTURES
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• Ministeri Medi Ambient i Sostenibilitat. Govern d’Andorra 
https://www.mediambient.ad/

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Altres
http://www.floracatalana.cat/drupal843/

http://www.ornitologia.org/ca/

https://adeffa.cat/

http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/cat/presentacio.php

WEB D’INTERÈS

• Hàbitats, amb informació sobre diferents temàtiques
https://www.mediambient.ad/habitats 

• Web sobre Conservació de la Fauna. Govern d’Andorra; enllaç a diferents apartats
https://www.mediambient.ad/fauna/conservacio-de-la-fauna 

• Altres
http://blog.creaf.cat/ambit/biodiversitat/

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura-verda-i-serveis-ecosiste-
mics/els-serveis-ecosistemics/

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/fenologia/

http://www.ecco.cat/

https://mcng.cat/recerca/grup-de-recerca-bibio

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/392905/JoseAAtauriEUROPARC2.
pdf

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/393829/PLAGASEMERGENTES_
Diez_Huguet.pdf

https://gan-nik.es/biodiversidad/

h t t p s : / / l i f enadap t a . n a v a r r a . e s /documen t s/269632 1/0/DC61 1_Gu i a_pa i s a j e_PUBL ICO . pd f /b0ab -
84be-5996-fa27-5c10-9330ff4fcf6d?t=1586859857580

• Centre de ressources sur la trame verte et bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/

port_educatiu/recursos_educatius/index.html?q=&cat=e590dcaa-21eb-11ec-8843-005056924a59&submit=%C2%A0

https://www.ccma.cat/tv3/el-medi-ambient/cercador/?text=biodiversitat&profile=videos&data_publicacio=SEMPRE&pro-
grama_id=119987599&pagina=1

https://parcdelesolors.com/plantipedia/

https://muntanyes-vives.org/

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-biodiversidad

www.navarra.es/appsext/EducacionAmbiental/index.html

http://educacionambiental.pamplona.es/wp-content/uploads/2020/01/UD-Lago-de-Mendillorri-Borrador-04.pdf

https://mancoeduca.org/index.php/es/actividades/portada
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Tema 4

AIGUA, AIRE, PAISATGE

• Fitxa de projecte 4.1: Aigua i canvi climàtic, depèn de nosaltres adaptar-nos!

• Fitxa de projecte 4.2: Aire, contaminació i canvi climàtic

• Fitxa de projecte 4.3: Quins canvis hi haurà en el paisatge futur?

• Fitxa de projecte 4.4: El Pirineu, un dipòsit d’aigua en perill?
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1. L’AIGUA I EL CANVI CLIMÀTIC, 
DEPÈN DE NOSALTRES ADAPTAR-NOS!

De la font al mar,
quins canvis s’han observat a causa del canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
Creació d’un model educatiu evolucionat per en-
tendre els problemes al voltant de recursos hí-
drics en un context de canvi climàtic. Entrevis-
tes amb especialistes per identificar problemes 
de gestió de recursos. Identificació de solucions 
d’adaptació. Aplicació d’algunes d’elles a nivell 
de l’alumnat.

PARAULES CLAU
Embassament, quantitat, qualitat, equitat, imper-
meabilització, gestos ecològics.

• Descobrir el cicle de l’aigua, les accions ecològiques i els 
riscos de contaminació de l’aigua.

• Prendre consciència del paper de les muntanyes com a 
dipòsits d’aigua per a tots els territoris.

• Prendre consciència de la necessitat de preservar aquest 
recurs en quantitat i qualitat.

• Prendre consciència de les qüestions d’equitat entre les 
persones dels territoris vinculats als recursos hídrics.

• Prendre consciència que la multiplicitat de petits gestos 
cada dia pot fer que les coses canviïn.

OBJECTIUS EDUCATIUS
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MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Què diuen les imatges?

Presentar diferents imatges relacionades amb la gestió dels recursos hídrics al Pirineu: fuites de la 
xarxa d’aigua potable, reg amb mànega, piscina, consum excessiu... i les solucions aplicades per les au-
toritats locals o les persones particulars: plantació de bardisses , reg per degoteig, recol·lectors d’aigua 
de pluja, estalviadors d’aigua, dipòsits/preses d’aigua, tècniques agroambientals... i demanar a l’alumnat 
que classifiqui les imatges entre problemes i solucions.
Demaneu-los també que identifiquin altres problemes i solucions per llançar el projecte.
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DESPERTAR L’INTERÈS
Mapa de l’aigua

Documentar-se, en grups, sobre els usos i les persones que intervenen al cicle de l’aigua en una conca 
hidrogràfica (qui pren aigua del recurs i per a quins usos?).
Descobrir les necessitats de cada persona construint col·lectivament un model des de la font fins al 
mar.
Possible enfocament: Model educatiu Pays de l’Eau/Ricochets (dissenyat per la Xarxa Escola i Natura 
disponibles en algunes estructures d’educació per al desenvolupament sostenible i al Departament de 
Pirineus Orientals...).
Es pot utilitzar per representar una conca hidrogràfica al Pirineu, per mostrar les necessitats d’aigua 
de les persones i per veure les evolucions lligades al canvi climàtic sobre el cicle i el recurs. Aquest 
model és un visual molt concret per imaginar les accions d’adaptació.
http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html

2

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Sent periodistes

Aneu a conèixer aquestes persones locals vinculades als recursos hídrics (persona encarregada o ge-
rent d’una estació d’esquí, d’una presa, un agricultor, gerent d’una empresa de tractament d’aigües, de 
servei de control de la qualitat de l’aigua, servei de meteorologia, etc.). Orientar els intercanvis directes 
cap a desenvolupaments relacionats amb el canvi climàtic (reducció de la capa de neu, reducció de les 
precipitacions, fenologia de les espècies, migració de les espècies, escassetat de recursos, períodes 
cada cop més freqüents de restriccions...).
Completar amb la investigació documental (mediateca, centre de recursos, Internet, mitjans científics, 
etc.) sobre les conseqüències del canvi climàtic i les possibles formes d’adaptació.
(Re)construir el model col·lectivament, tenint en compte els canvis observats i futurs, vinculats al canvi 
climàtic i proposar possibles adaptacions que poden realitzar les diferents persones usuàries (nova 
oferta turística, canons de neu sense aigua ni productes químics, canvis als cultius , noves espècies de 
cultius, recuperacions, estalvi d’aigua...).
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Actuar ara és possible!

Crear accions i eines de sensibilització (exposició sobre l’estalvi d’aigua, instal·lació d’equips de reduc-
ció de la pressió de l’aigua a les aixetes i dutxes de col·legis o altres accions d’estalvi d’aigua), aplicar 
i supervisar els resultats de les accions aplicades amb la instal·lació d’un comptador d’aigua (control 
de l’estalvi realitzat per tots els alumnes de l’escola).
Comunicar les accions i eines aplicades a través dels mitjans de comunicació locals (ràdio, diari local, 
diari de l’ajuntament, diari de l’escola o universitat, biblioteca, etc.).
Utilitzar el model per explicar a altres classes les possibles adaptacions imaginades.
Intervenir amb la corporació del municipi amb l’ajuda del model per iniciar accions a nivell municipal.

4
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AVALUAR I PLANIFICAR
Joc de rols

Ampliar la reflexió a altres temes relacionats amb l’aigua (inundacions, qualitat de l’aigua, etc.).
Organitzar un joc de rol sobre el repartiment dels recursos hídrics, veure eines existents: Biodivercité 
(Réseau Éducation Pyrénées Vivantes-LPO France) o Pourparlers à la marinade (Associació Labelbleu). 
Elecció de personatges, elecció d’un escenari, investigació i redacció dels arguments de cada personat-
ge, joc durant una trobada pública fictícia, anàlisi del joc i propostes d’adaptació, dificultats,...

Commovedor debat

La persona responsable proposa una posició deliberadament polèmica sobre el tema dels recursos 
hídrics (per exemple, cal suprimir totes les piscines privades i públiques, cal prioritzar l’accés a l’aigua 
al sector industrial i agrícola, etc.).
En certs moments clau del seu escenari, suggereix que les persones que participen es posicionin fí-
sicament a la sala, “les que no estan d’acord amb allò que s’acaba de dir per una banda, les que sí que 
estan d’acord a l’altra” . Ningú no es pot quedar al mig (sense opinió), movent-se en realitat s’empeny 
cada persona a triar un bàndol i uns arguments.
Quan tots han triat “el seu costat”, es pregunta qui vol prendre la paraula per explicar la seva posició.
Per iniciar el debat, podeu començar preguntant qui està fortament posicionat en relació amb el que 
acaba de dir. Quan una de les parts ha donat un argument, és el torn de l’altra part d’expressar el seu. 
És un “ping-pong”. Però si una persona considera vàlid un argument del bàndol contrari, pot canviar 
de bàndol.
Quan la persona que dinamitza ho decideixi, tancarà el debat i continuarà la història fins a la següent 
afirmació o situació controvertida de la història i es reprendrà el debat.

5
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2. AIRE, CONTAMINACIÓ 
I CANVI CLIMÀTIC

Està canviant la qualitat de l’aire i la contaminació amb el canvi climàtic
i quines en són les conseqüències?

RESUM DEL PROJECTE
Expressió individual per treure a lluir les repre-
sentacions, després construcció d’una hipòtesi 
col·lectiva perquè la gent vulgui conèixer i com-
prendre els vincles entre la qualitat de l’aire i el 
canvi climàtic.
Es fan investigacions documentals, enquestes, 
anàlisis i es duen a terme síntesis treballant les 
nocions de territori, temporalitat i responsabi-
litat.
Les accions de comunicació i sensibilització 
amb les persones implicades contribueixen a 
una consideració més gran sobre aquest pro-
blema de salut pública.

PARAULES CLAU
Qualitat de l´aire i contaminació, Salut pública, 
Espais verds i arbres, Bones pràctiques.

• Adaptar els centres urbans als impactes del canvi climàtic 
(ciutat generadora del canvi climàtic).

• Conscienciar sobre els problemes de salut pública.
• Conscienciar sobre la importància dels espais verds i ar-

bres a la ciutat.
• Conéixer les bones pràctiques i comportaments a adoptar.
• Mostrar les accions de les autoritats locals en matèria 

d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS
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MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Idees d’altres persones

Permetre que l’alumnat s’expressi en parelles sobre exemples de contaminació atmosfèrica i els seus 
possibles orígens. Per facilitar l’expressió, es pot fer per escrit, amb dibuixos/esquemes, amb un joc 
de “fotollenguatge”. Cada persona transcriu oralment la idea de la persona de la taula del costat amb la 
màxima fidelitat possible.
Posar en comú les expressions (individualment o en parelles), per arribar a una visió de les representa-
cions del grup de classe i permetre’ls identificar les convergències, divergències, interrogants...
En aquest punt pot ser útil un moment d’intercanvi de punts de vista, tenint en compte que la diver-
gència de punts de vista forma part de la síntesi de la posada en comú. Aquesta síntesi col·lectiva pot 
constituir la hipòtesi i el qüestionament de partida per al projecte de descoberta/investigació per a 
aquesta classe.
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CONÈIXER I COMPRENDRE
Investigació, enquestes, anàlisi, síntesi

Atès que aquestes qüestions s’aborden aquí amb les influències del canvi climàtic, cal tenir en compte 
tres nocions i explorar-les amb l’alumnat:

• La noció del territori: la qualitat de l’aire i la contaminació són realitats per a tots els territoris. 
Alhora, és pedagògicament interessant centrar-se en el territori on viu l’alumnat per facilitar la 
curiositat i el coneixement de la seva realitat i també per fomentar les seves accions individu-
als i col·lectives pel territori on viuen.

• La noció de temporalitat: hem de tenir en compte dues temporalitats, la de l’estacionalitat i la 
de passat-present-futur. Pel que fa a l’estacionalitat, les especificitats meteorològiques de cada 
estació provoquen canvis a la qualitat de l’aire i la contaminació. Això pot ser una oportunitat 
per incloure una acció de seguiment al llarg de diversos mesos (fase “Actuar”). Per a la noció 
de passat-present-futur, cal identificar diversos factors de l’evolució: l’evolució en el temps de 
les diferents fonts de contaminació vinculades a les activitats humanes i l’evolució en el temps 
dels efectes del CC que influeixen qualitat de l’aire.

• La noció de responsabilitat: els principals factors de contaminació i CC són en gran mesura 
antropogènics. Per tant, és útil abordar la noció de responsabilitat tenint cura de no caure al 
parany de la culpa. Tenir en compte les nostres responsabilitats col·lectives és també la manera 
d’identificar els factors sobre els quals podem actuar individualment i col·lectivament.

Activitats específiques per descobrir, comprendre millor, verificar la hipòtesi i respondre la pregunta 
inicial: 

• Realitzar una cerca documental basada en l’interrogatori (pàgines web, CDI).
• Realitzar una enquesta entre la gent gran de la família per recollir informació sobre els seus 

records, la percepció de l’evolució fins a l’actualitat, la comprensió dels problemes actuals (hi-
pòtesis i qüestionaments) a la zona on viuen.

• Realitzar una enquesta entre les persones amb coneixements sobre el tema (associacions 
especialitzades, serveis de la ciutat, càrrecs electes locals).

Les activitats de recollida i tractament de la informació realitzades per tot l’alumnat (en petits grups) 
seran una oportunitat per elaborar informes (escrits i/o orals) i produir una síntesi a nivell de classe 
sobre la base de la hipòtesi i el qüestionament inicial .

2
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3

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Quina comunicació?

Es tracta de qüestions que decideixen principalment les persones adultes a nivell individual i col·lectiu 
(les famílies, la població d’un poble, un barri, una ciutat) i també els poders públics (el govern, els mit-
jans de comunicació, representants elegits, serveis del Estat, etc.), on l’alumnat té pocs mitjans d’acció 
directa.
Sembla interessant identificar-hi les diferents persones que poden actuar i preveure accions de comu-
nicació i sensibilització que podrien dur a terme respecte a les persones identificades.
Serà més fàcil per a la classe identificar el seu desig de “donar a conèixer” el seu enfocament, els re-
sultats del seu projecte, els missatges i les propostes de millora a realitzar dins de l’escola, les famílies, 
la comunitat...
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AVALUAR I PLANIFICAR
Permetre a l’alumnat comparar els coneixements sobre el tema al final del projecte amb les represen-
tacions inicials (fase 1) i la hipòtesi inicial.
Identificar l’estat de l’aprenentatge i la mobilització de la ciutadania a través de les idees i els compro-
misos en les fases 3 i 4.
La decisió de la classe de dur a terme accions per “donar a conèixer” pot permetre a l’alumnat projec-
tar-se en accions a curt i mitjà termini.

4
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Figura 6. Fulletó sobre la qualitat de l’aire - El paper de les comunitats

Font: Ministeri d’Ecologia i Solidaritat, 2017
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3. QUINS CANVIS HI HAURÀ 
EN EL PAISATGE EN EL FUTUR?

Com canvia el nostre paisatge i canviarà encara més amb el canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
Començar amb una immersió al paisatge per fer 
emergir les representacions inicials, i continuar 
amb un redescobriment del paisatge per voler 
anar més enllà.
Seguir amb la investigació sobre els canvis 
entre ahir, avui i demà per comprendre millor 
les causes i les conseqüències, i després cre-
ar materials (jocs, presentacions, arguments, 
llocs d’observació...) que permetin descobrir i 
compartir els descobriments i les diverses so-
lucions d’adaptació.

PARAULES CLAU
Enfocaments paisatgístics, Enfocament de com-
plexitat, Assentament humà, Paisatge, Natura de 
la proximitat.

• Coneix com evolucionarà el paisatge amb el canvi climà-
tic.

• Analitzar i comprendre la distribució de la població sobre 
un territori, un entorn (muntanya/planícia/litoral, etc.) i 
l’evolució de la seva localització lligada a les activitats.

• Comprendre la complexitat dels fenòmens involucrats.
• Desenvolupar una cultura sistèmica del territori.
• Proposar accions per millorar el paisatge.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 4 - 3. QUINS CANVIS HI HAURÀ EN EL PAISATGE EN EL FUTUR? - 81

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Immersió al nostre paisatge

Fer una excursió fora de l’escola des de diferents punts de vista.
Tothom s’expressa sobre la noció de paisatge (impressions, emocions suscitades...).
Tot seguit, en petits grups, l’alumnat llegeix el paisatge. Els grups es formen segons el tema de la lectu-
ra del paisatge; paisatge rocós, paisatge vegetal, paisatge lligat a les infraestructures humanes.
Els grups es poden formar en funció de l’angle de visió. Aquests angles de visió es poden materialitzar 
mitjançant marcs que delimiten els paisatges a analitzar.
Cadascú tria la tècnica que li convé per tenir en compte la lectura del paisatge realitzada en petits 
grups: dibuixos, fotos, vídeos, textos descriptius, etc.
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DESPERTAR L’INTERÈS
I com va ser ahir?

Utilitzant targetes postals, fotos, litografies antigues, imatges aèries, mapes antics i actuals de l’IGN i 
els mapes actuals que representen el paisatge analitzat durant la sortida de camp, identificar els canvis 
al paisatge observat.
Enumerar aquests canvis i classificar-los per ordre cronològic.

Paisatges d’ahir, paisatges d’avui, paisatges de demà

Identificar al paisatge els principals canvis del mateix al llarg del temps.
Amb l’ajuda d’una persona experta en paisatgisme d’un CAUE (Consell d’Arquitectura, Urbanisme i 
Medi Ambient) del Pirineu, dissociar les evolucions que estan vinculades.
Amb el material recollit al camp, identificar els elements del paisatge deguts al canvi climàtic, per 
exemple: boscos cremats, canvis als cursos d’aigua (rierols, rius, aiguamolls, etc.), canvis en les ac-
tivitats agrícoles, producció d’energies renovables (preses, molins de vent, panells fotovoltaics, etc.).

2

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Trobada amb una persona experta en paisatgisme

Reunir-se amb una persona professional del paisatge sobre el terreny per comparar els canvis prin-
cipals en els paisatges observats per l’alumnat i situar-los en el context de la història de la humanitat. 
Identificar amb aquesta persona els canvis en el paisatge que poden ser deguts al canvi climàtic (pre-
sència d’infraestructures d’energies renovables, ampliació de les lleres dels rius a causa de les inunda-
cions, els boscos cremats, els boscos que s’extingeixen...).
Reflexionar amb aquesta persona sobre les possibles evolucions d’aquest paisatge per tenir en compte 
el canvi climàtic i adaptar-s’hi (vegetació dels espais urbans, creació d’illes fresques a les zones urba-
nes, augment del nombre de vinyes a les zones altes, canvi de cultius, més bardisses, etc.).
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Perquè la gent descobreixi i comparteixi

Elaborar un argument sobre la necessitat de protegir el paisatge per vincular la qualitat del paisatge 
amb l’adaptació al canvi climàtic/qualitat de l’entorn vital.
Instal·lar miradors paisatgístics al voltant de l’escola, el barri, el poble, etc. (terrasses, bancs, taules 
d’orientació, panells informatius, espiells per a punts específics del paisatge en relació amb el canvi 
climàtic).

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Quin paisatge vull pel dia de demà?

Imaginar el paisatge d’aquí a 50 o 100 anys mitjançant una producció escrita d’anticipació.
Realitzar un o diversos frescos/maquetes/cartells o muntatges digitals sobre la possible evolució dels 
paisatges del lloc o llocs estudiats.
Les produccions visuals han d’integrar les solucions d’adaptació identificades durant el projecte.
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RESUM DEL PROJECTE
El massís del Pirineu és un dipòsit d’aigua iden-
tificat des de fa segles, i gestionat solidàriament: 
acords entre els vessants nord i sud, construc-
ció d’instal·lacions entre la zona muntanyosa i 
les planes circumdants, solidaritat entre les 
valls superior i inferior. L’aigua, un bé preuat, és 
cobejada per una multitud d’usos: agricultura, 
energia, turisme, indústria... La seva previsible 
escassetat requereix que pensem en la seva 
gestió, recorrent a les bones pràctiques del pas-
sat, i imaginant solucions per al futur.

PARAULES CLAU
Cicle de l’aigua, sèquies, canals de reg, preses, 
ecoaccions, gestió de cicles curts.

• Identificar els diferents usos de l’aigua al massís, de la 
zona local a les planes del sud-oest de França i la Penín-
sula Ibèrica.

• Comprendre els reptes dels recursos hídrics a la tempo-
rada d’estiu,

• Identificar els avenços relacionats amb la gestió de l’aigua 
(preses, canals, preses d’aigua, etc.),

• Identificar les instal·lacions, els equips i les accions ecolò-
giques que estalvien aigua,

• Discutir la gestió de l’aigua en el futur.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 4 - 4. EL PIRINEU, UN DIPÒSIT D’AIGUA EN PERILL? - 83

4. EL PIRINEU, 
UN DIPÒSIT D’AIGUA EN PERILL?

Gestió solidària de l’aigua.

MARC METODOLÒGIC

1

DESPERTAR L’INTERÈS
Anar al camp per observar els desenvolupaments antics, reunir-se amb una persona experta en recur-
sos locals. Preguntar a la gent gran.
Fer un viatge a una zona que pateixi sequera.

2

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
La relació de l’alumnat amb l’aigua.
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Tema 4 - 4. EL PIRINEU, UN DIPÒSIT D’AIGUA EN PERILL? - 84

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Fer una observació a l’entorn immediat de la gestió tradicional de l’aigua (per al consum humà, per al 
bestiar, per al rentat, per al reg, per als molins).
Estudiar el mapa topogràfic i anotar-ne els noms i les instal·lacions relacionades amb l’aigua.
Fer una comparació entre els vessants nord i sud.
Identificar els usuaris principals de l’aigua a la zona.
Conèixer les persones responsables de la gestió de l’aigua (tècnic de l’Agència de l’Aigua).
Conèixer les conseqüències del canvi climàtic en els recursos hídrics, conèixer les bones pràctiques al 
seu territori i en altres territoris.
Imaginar un cicle d’aigua curt (reserva d’aigua de pluja).
Imaginar un futur més eficient en matèria d’aigua (agricultura, turisme, ús individual)

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Comunicar les bones pràctiques del passat, els problemes actuals i les idees de les persones per mi-
tigar el CC i proposar idees per a la sobrietat futura mitjançant un vídeo, una exposició, una roda de 
premsa per a l’alumnat d’altres classes, els familiars i els residents.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Dibuixar el nostre territori d’aquí a 10 anys.5

Figura 7. La presa de Cap-de-Long als Alts Pirineus,

Font: Olivier Pechenet, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Fitxes  pedagògiques - Tema 4 -  85

RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Web Medi Ambient sobre Paisatge i Biodiversitat
https://www.mediambient.ad/paisatge-i-biodiversitat 

• Altres
https://www.auladelaigua.org/ca/articulos

https://directa.cat/canvi-climatic-i-disponibilitat-daigua/

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/01_gestio_del_cicle_de_laigua/Poster_GestioCicleAigua.pdf

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/especial/el-futur-de-laigua/video/5749033/

https://www.cilma.cat/ambits/aigua/

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6D0695E3-3B6A-4D93-BC39-A75C77FE8C4D/428965/CambioclimaticoRecur-
soshidricos.pdf

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/precipitacion-extrema

https://lifenadapta.navarra.es/es/agua

https://www.nilsa.com/fls/dwn/201801plandirciclourbaguadocparticpublica.pdf

• GRAIE, Bernard Choka, «Le changement climatique, ça va changer quoi pour l’eau et que peut-on faire?»
https://www.graie.org/eaumelimelo/IMG/pdf/eau_et_chgt_climatique_def_cle47bc9f.pdf

• Données actualisées de l’observatoire Occitanie
https://www.atmo-occitanie.org

• Données et ressources de l’Agence Européenne pour l’Environnement
https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2013/articles/le-changement-climatique-et-l2019air

• Politiques publiques pour réduire la pollution de l’air
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/15281_Brochure_Qualite-air-role-collectivites_Web.pdf

• Reportage avec Pierre Lieutaghi (écrivain et ethnobotaniste)
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-va-bouleverser-les-paysages-mediterraneens

• Site de l’OPCC avec une synthèse sur l’impact du changement climatique sur les Pyrénées et notamment pour le 
paysage
https://www.opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-fr.pdf

MATERIALS DIDÀCTICS

• Classeur méthodologique EAU - Tram’66 (téléchargeable)
http://tram66.org/outils-pedagogiques/classeur-methodologique-eau-tram66.html

• Animation Vidéo sur l’eau et l’adaptation au changement climatique de l’Agence de l’eau Méditerranée Corse
https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA&list=PLBwtDbNiOwKtkf5zE7AGPlJdUoKP-YHlr+%28nouvelle+-
fen%C3%AAtre%29

• Espaces pédagogiques des Agences de l’eau
https://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-2/espace_pedagogique/

• Eau et Climat, ça coule de source, infographie d’une durée de 2 min 29 éditée par le partenariat français pour l’eau
https://www.youtube.com/watch?v=1emo4vQ5W8c

• Qualité de l’air et protocole Lichens Go !
https://www.vigienature-ecole.fr/lichen

• La pollution de l’air en 10 questions
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/3784-pollution-de-l-air-en-10-questions-la-9791029716560.html
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Fitxes  pedagògiques - Tema 4 -  86

WEB D’INTERÈS

• Ecol’air: Les outils pour une bonne gestion de la qualité de l’air dans les écoles
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1556-ecol-air-les-outils-pour-une-bonne-gestion-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-eco-
les-9791029710414.html

• Projet pédagogique «L’air que je respire»
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/2021-04/Ateliers%20L%27air%20que%20je%20respire.pdf

• Cartes IGN et photos aériennes anciennes
https://remonterletemps.ign.fr

• Guide pédagogique sur le paysage
https://www.lamanufacturedespaysages.org/IMG/pdf/ANNEXE_6_Guide-pedagogique-sur-le-paysage.pdf

• Dossier pédagogique: L’impact du changement climatique sur le massif pyrénéen
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/le-changement-climatique-dans-les-pyrenees/

• Recursos varis: vídeo, contes.... Sobre el sanejament de les aigües a Andorra
https://www.depuradores.ad/ 

• Exposició en pdf sobre L’Andorra dels paisatges
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/paisatge/jornades/Expo_paisatges_2012.pdf 

• Altres
https://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/recursos-pedagogics/

https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u288/recursos_educatius_sobre_laigua_i_el_riu.pdf

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4174/rraiguaact20144def.
pdf

https://coneixelriu.museudelter.cat/index.php

http://www.catpaisatge.net/cat/activitat_educacio.php

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-agua

https://mancoeduca.org/index.php/es/actividades/portada

https://www.nilsa.com/es/como-educamos/oferta-educativa/educacion-virtual/

• La despesa hídrica a Andorra
https://www.mediambient.ad/la-despesa-hidrica 

• El medi atmosfèric; informació sobre l’aire a Andorra
https://www.mediambient.ad/aire 

• Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra
https://www.mediambient.ad/paisatge/estrategia-nacional-del-paisatge 

• Altres
https://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/

https://www.auladelaigua.org/

http://www.projecterius.cat/front

http://www.icgc.cat/

https://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/life-nadapta-2017-2025/

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/

https://monitoring.lifenadapta.eu/

• Réseau de capteurs d’air citoyens
https://sensor.community/fr/
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ESTRUCTURES

• Ministeri Medi Ambient i Sostenibilitat. Govern d’Andorra 
https://www.mediambient.ad/

• Nasuvinsa   
https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

• GAN - NIK 
https://gan-nik.es/ 

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• NILSA   
https://www.nilsa.com

• Altres
https://aca.gencat.cat/ca/inici/

https://paisatgesvius.org/ca/home

http://www.qualitatdelaire.org/

http://www.catpaisatge.net/cat/observatori.php

https://www.gdter.org/grup-de-defensa-del-ter/
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Fitxes  pedagògiques - 88

Tema 5

RISCOS NATURALS

• Fitxa del projecte 5.1: Adaptació als riscos naturals?

• Fitxa del projecte 5.2: De la sequera a les inundacions...

• Fitxa del projecte 5.3: Riscos d’erosió costanera i inundacions

• Fitxa del projecte 5.4: Riscos naturals... Hem de tenir por?
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1. ADAPTACIÓ ALS RISCOS NATURALS?
Per què augmenten els riscos naturals amb el canvi climàtic

  i com podem adaptar-nos-hi?

RESUM DEL PROJECTE
Comprendre els conceptes clau de la noció de 
risc natural, identificar els diferents tipus de ris-
cos naturals, comprendre el vincle entre el canvi 
climàtic i l’augment dels riscos naturals, actuar 
per sensibilitzar sobre la importància d’adquirir 
una cultura del risc.

PARAULES CLAU
Riscos naturals, Coneixement antic, Prevenció, 
Bones pràctiques, Amenaça, Resiliència, Vulne-
rabilitat, Mitigació, Adaptació.

• Identificar els desafiaments per l’augment dels riscos na-
turals, prendre consciència de la importància de l’educa-
ció i l’adaptació a aquests problemes.

• Identificar coneixements ancestrals en relació als riscos 
climàtics (memòria i cultura del risc).

• Conèixer les millors pràctiques per limitar el risc d’incen-
di, inundació, elevació del nivell del mar, etc.

• Identificar les accions de les comunitats sobre l’adaptació 
al canvi climàtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 5 - 1. ADAPTACIÓ ALS RISCOS NATURALS? - 89

MARC METODOLÒGIC

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Paraules clau

Proposar a l’alumnat la noció de risc natural i fer que reaccioni donant exemples i il·lustracions d’aques-
ta noció. Què és un risc natural?
Els exemples esmentats es poden classificar segons el tipus de risc: riscos tecnològics o riscos natu-
rals.
En la categoria de riscos naturals, classificar els tipus de riscos, els relacionats amb la terra, l’aire, 
l’aigua, el subsòl...
Aquest treball es pot fer en forma de mapa mental que es pot ampliar a mesura que avança el projecte.
 

Conceptes relacionats

Indiqueu els conceptes clau relacionats amb els riscos, com:
• Risc important: risc vinculat a un perill natural o d’origen humà els efectes previsibles 

del qual impliquen un gran nombre de persones, danys importants i superen la capacitat 
de reacció de les autoritats directament involucrades. El risc és la intersecció de perill i 
problema.

• Prevenció: conjunt de mesures de tota mena (informació preventiva, reforçament dels co-
neixements i prevenció del risc, manteniment d’estructures de protecció i sistemes de pre-
visió, etc.) adoptades per reduir els efectes perjudicials dels fenòmens naturals abans que 

1

 > Contingut



es produeixin. La prevenció inclou el control de l’ús del sòl, mitigació, protecció, vigilància, 
preparació, etc.

• Amenaça: manifestació d’un fenomen natural (inundació, terratrèmol, allau) o fenomen antropo-
gènic de determinada ocurrència i intensitat.

• Vulnerables: que poden ser fàcilment afectats.
• Mitigació: l’acció de suavitzar, mitigar.
• Resiliència: trobar les capacitats necessàries per adaptar els territoris als perills.
• Interès: allò que es pot veure afectat (humà: edificis i població; econòmic: activitats turístiques, 

indústria; patrimoni: cultural, natural).

Una columna conté els conceptes clau i una altra les definicions. L’alumnat ha d’enllaçar les dues co-
lumnes. També han de suggerir altres conceptes clau relacionats amb el tema i elaborar-ne la pròpia 
definició.

Periodista júnior

Cada persona ha d’identificar un article de la premsa local sobre els riscos naturals de la zona on viu. De 
tornada a la classe, s’elaborarà una llista d’aquests articles, especificant en un mapa dels Pirineus, la data 
i el risc de què es tracti (inundacions, onades de calor, incendis, immersió marina, etc.).
Cada persona tractarà d’identificar si el succés està o no relacionat amb el canvi climàtic.
Se seguirà amb un debat que iniciarà aquest cicle temàtic.

Tema 5 - 1. ADAPTACIÓ ALS RISCOS NATURALS? - 90

DESPERTAR L’INTERÈS
Estudi de plans

Obtenir el Pla Municipal de Prevenció de Riscos Naturals. Per saber quin municipi és més a prop i té 
aquest Pla, consulteu el lloc web: http://www.georisques.gouv.fr
Estudiar el pla per identificar els riscos a què s’enfronta el territori i les mesures previstes per mitigar 
les amenaces.
Un zoom del mapa permet identificar els riscos naturals a què fa referència l’escola.

CONÈIXER I COMPRENDRE
Lectura de mapes i taules de vigilància

Conèixer les eines de vigilància existents i accessibles per a la població:
• Per al risc d’inundació, identifiqueu les eines cartogràfiques de vigilància; comprendre una taula, 

un gràfic.  https://www.vigicrues.gouv.fr
• Per al risc meteorològic, identificar les eines cartogràfiques i els butlletins de vigilància, 

saber comprendre i analitzar els diferents mapes o taules de dades. http://vigilance.meteo-
france.com

• Per al risc d’incendi, identificar les eines cartogràfiques de vigilància d’incendis, o el resum 
d’incendis al Pirineu. http://www.risque-incendie.com/la-circulation-dans-les-massifs/vigilan-
ce-feux-de-forets-affichage-du-risque-journalier et http://www.promethee.com/incendies

• Pel risc d’allau, saber llegir un Butlletí de Neu i Allau de Météo France.  http://www.meteofrance.
com/previsions-meteo-montagne/bulletin-avalanches/pyrenees-orientales/avdept66

• Per a tots els perills naturals, estudieu el pla de seguretat especial de l’escola davant de riscos 
majors. http://eduscol.education.fr/cid47599/une-approche-globale.html

El treball en grup es pot fer de manera que cada persona presenti les dades analitzades a la resta de 

2

3
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Tema 5 - 1. ADAPTACIÓ ALS RISCOS NATURALS? - 91

l’alumnat (és una taula, un gràfic, un diagrama? Quina informació proporciona aquest quadre, gràfic o 
diagrama? En quin termini?).

Memorisk

Organitzar una recollida de records sobre els riscos naturals amb la gent gran del municipi i l’estudi 
de documents antics. Podria contemplar-se un projecte amb les EPHAD locals. http://www.memorisks.
org/actions.htm

Causes-conseqüències 

Es proporcionen dos tipus de dades a l’alumnat. D’una banda, taules i gràfics de dades meteorològiques 
que il·lustren les causes i, de l’altra, fotos de catàstrofes naturals que il·lustren les conseqüències en 
termes de riscos naturals. Es distribueixen una quinzena de fotos i taules i gràfics. Per parelles, l’alum-
nat tracta de fer parelles per identificar-ne les causes i les conseqüències.
Per exemple: nivell de precipitacions a l’octubre del 2013 i foto de les inundacions a l’Hautes-Pirineus.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Riscos i solucions a la vista

Dissenyar grans cartells per conscienciar la població del municipi sobre la importància de la prevenció 
i sensibilització entorn del tema dels riscos naturals en relació amb el canvi climàtic (incendis fores-
tals, inundacions, immersions marines...).
Imaginar-ne el disseny gràfic, l’eslògan, els pictogrames que es puguin recordar fàcilment.
Organitzar una votació entre totes les produccions de tot l’alumnat de l’escola.
Definir els criteris de selecció amb l’alumnat (originalitat, gràfics, eficàcia del missatge, etc.).
Estar atents a l’enfocament previst, afavorint els enfocaments positius en lloc dels que fan servir la 
por o la culpa.
Proposar els cartells seleccionats als òrgans de govern del col·legi o del municipi per a la seva distri-
bució al territori en qüestió.

Exercicis a escala real

Implementar un simulacre de seguretat dins de l’escola.
Oferir a l’alumnat formació en matèria de ciutadania i protecció civil o una sessió de sensibilització. o 
una sessió de conscienciació sobre mètodes per salvar vides.
Implantació de la formació opcional de bomber júnior a l’escola.
http://eduscol.education.fr/cid47504/dans-le-second-degre-au-college-et-au-lycee.html

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Novetats literàries per a noves actituds

Llançar un concurs de relats curts que hauran de ser escrits per l’alumnat amb algunes limitacions 
inicials: un relat curt de X pàgines, protagonitzat per una persona preocupada per un risc natural relaci-
onat amb el medi ambient i un final feliç com a exemple. Un comitè de lectura escollit llegeix tots els 
anònims i tria el relat guanyador.
Altres formes d’escriptura poden ser promogudes i/o integrades en plans d’educació.
http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/concours-pour-les-
eleves.html
http://www.education.gouv.fr/cid85112/le-concours-nouvelles-avancees.html&xtmc=nouvellesavancees&xt-
np=1&xtcr=2

5
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2. DE LA SEQUERA A LES INUNDACIONS...
Com adaptar-se al creixent risc de fenòmens meteorològics extrems

causats pel canvi climàtic, com ara inundacions o sequeres?

RESUM DEL PROJECTE
Investigació d’un fenomen meteorològic extrem 
i les conseqüències per a la propietat i les per-
sones. Per familiaritzar-se amb la crisi de la 
gestió. Identificar algunes solucions d’adaptació 
per minimitzar la vulnerabilitat del territori.

PARAULES CLAU
Perills naturals.

• Conèixer les repercussions del canvi climàtic a causa dels 
fenòmens meteorològics extrems (onades de calor, inun-
dacions,...).

• Comprendre la importància de la gestió de riscos individu-
als i els riscos col·lectius.

• Mostrar les mesures adoptades per les autoritats locals 
per adaptar-se al canvi climàtic davant d’aquests esdeve-
niments extrems.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 5 - 2. DE LA SEQUERA A LES INUNDACIONS... - 92

MARC METODOLÒGIC

1

DESPERTAR L’INTERÈS
Informe meteorològic

Investigar un esdeveniment meteorològic concret.
A la manera d’un informe meteorològic de la televisió, part de l’alumnat presenta els fenòmens meteoro-
lògics extrems (inundacions, sequera, onada de calor, etc.) als mapes d’alerta meteorològica.

Reunions

Reunir-se amb la persona responsable de la seguretat personal o amb personal del Servei Departa-
mental Servei de Seguretat i Contra Incendis o algú del servei de bombers per entrevistar-lo per tal 
de comprendre millor la seva funció i les eines per a la seguretat dels béns i les persones implantades 
al territori. Preparació de l’entrevista (redacció d’un correu electrònic o carta administrativa, redacció 
de la graella d’entrevistes, restitució de les tècniques de presa de notes i de síntesi, retroalimentació, 
etc.).

2

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Revista de premsa 

En petits grups, distribuir alguns articles de premsa sobre episodis d’inundació o sequera a la regió del 
Pirineu en qüestió.
Fer un resum de cadascuna de les notícies en forma de revista de premsa resumida.
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3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Gestió de crisis

A partir d’un mapa de l’IGN i de fotos aèries i/o d’una lectura prèvia del paisatge, reconstruïu una 
maqueta de la conca hidrogràfica del territori on es troba el centre escolar. Aquesta reconstrucció a 
terra s’ha de fer en un terreny tou, lleugerament inclinat però no sorrenc, prop d’un riu. Els pobles, 
carreteres, granges i fàbriques estan representats per elements naturals (branques, fulles, pedres, 
etc.).
L’avís d’inundació s’anuncia llegint el comunicat meteorològic. Un equip s’encarrega d’elaborar un pla 
de seguretat per a les poblacions del territori quan s’anuncia l’alerta “Inundacions”.
La inundació se simula abocant aigua als rius (cubs, etc.).
Un equip s’encarrega de constatar els impactes de les inundacions (formació d’embussos, eixampla-
ment de la llera, arrossegament de terrenys, etc.). Un darrer equip s’encarrega de redissenyar el terri-
tori a llarg termini per evitar aquest dany.

Tema 5 - 2. DE LA SEQUERA A LES INUNDACIONS... - 93

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Teatre de l’extrem

Un grup de persones treballen en una mini obra de teatre que evoca un esdeveniment meteorològic 
important (onada de calor i sequera, pluges torrencials i inundacions, per exemple). Ells escriuen el 
guió, els diàlegs de les persones que hi actuen, defineixen els escenaris i l’atmosfera sonora fins a 
arribar a un estat de desastre.
Un altre grup d’estudiants comença amb el mateix escenari però redirigeix l’obra cap a un final sense 
danys a la propietat ni a les persones.
A la seva mini obra, destaquen les adaptacions al canvi climàtic realitzades per particulars i autoritats 
públiques.
Es fa una comparació de les dues històries amb tota la classe comparant el desenvolupament de totes dues.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Fulls de treball

Elaboració de descripcions de llocs de treball relacionats amb la seguretat de les persones i els béns. 
www.onisep.fr 
Escriure una descripció del lloc de treball

5

 > Contingut



3. RISCOS D’EROSIÓ COSTANERA 
I INUNDACIONS

Com s’adapta l’ésser humà als riscos naturals a la costa,
especialment amb el canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
Estudi del risc de submersió marina i el feno-
men de retrocés del litoral a la costa.

PARAULES CLAU
Submersió, Erosió, Àrees naturals, Turisme, Ha-
bitatge, Economia, Protecció, Desenvolupament, 
Retrocés del litoral, Salinització, Aigua potable, 
Conflictes d’ús, Consulta.

• Comprendre els reptes de l’augment del nivell del mar.
• Comprendre el paper de les zones costaneres com a mitjà 

de protecció contra les tempestes.
• Prendre consciència de la necessitat d’una gestió territo-

rial harmònica amb el desenvolupament urbà i turístic per 
preservar els ecosistemes costaners.

• Destacar l’actuació de les autoritats locals en adaptació al 
canvi climàtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 5 - 3. RISCOS D’EROSIÓ COSTANERA I INUNDACIONS - 94

MARC METODOLÒGIC

1

DESPERTAR L’INTERÈS
En lloc de l’alcaldia

Prenguem un cas concret d’una tempesta com la patida pel Municipi de Cerbère, que ha patit dos epi-
sodis recents d’inundacions amb danys importants (el desembre del 2008, es va produir un temporal 
marí amb onades d’11 metres al Cap Béar i una bretxa al dic de Cerbère el 2014, per un efecte combinat 
d’una tempesta i pluges intenses).
Pregunteu a l’alumnat quines solucions podrien posar en marxa si fossin les persones responsables 
d’un municipi d’una ciutat costanera.

Micro enquesta de carrer

Enquestar les persones que habiten en una ciutat costanera en forma de “microenquesta de carrer” 
per conèixer la seva percepció del canvi climàtic, les conseqüències per al litoral, les actuacions ne-
cessàries a realitzar.

2

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Mostrar fotos de tempestes i preguntar a l’alumnat sobre les conseqüències per al litoral.
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3

CONÈIXER I COMPRENDRE
El model de solució

Investigar les diferents solucions de desenvolupament costaner buscant a Internet i/o preguntant a les 
persones responsables de la planificació de l’ús del sòl.
Modelar els possibles desenvolupaments de la vora del mar en una maqueta. Aquest model es pot fer 
amb materials naturals recollits a la platja durant una excursió.
Tipus de solucions:

• Augmentar la robustesa dels molls i elevar-los davant dels riscos costaners actuals;
• Crear nous camins que afavoreixin zones més segures en quant al risc de col·lapse i seccions 

perilloses;
• Limitar l’accés a les zones perilloses (senyals, tanques, xarxes de seguretat contra la caiguda 

de roques);
• Tanqueu l’accés a les zones perilloses durant les tempestes.

Tema 5 - 3. RISCOS D’EROSIÓ COSTANERA I INUNDACIONS - 95

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Reportatge de vídeo.

Combinant entrevistes, visites sobre el terreny i microenquestes de carrer, es produiran breus se-
qüències de vídeo sobre solucions d’adaptació.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Creació d’un panell informatiu sobre el retrocés del litoral

Cerca d’informació textual, cartogràfica i fotogràfica (utilitzar el lloc web:: https://remonterletemps.ign.fr 
per obtenir mapes antics, per exemple) per dissenyar un panell informatiu per al públic sobre un parat-
ge natural afectat pel retrocés de la línia de costa, definició, redacció de textos i idees de presentació. 
Proposta del projecte del panell a les persones responsables del territori.

5
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RESUM DEL PROJECTE
Explorar els riscos naturals que hi ha al nostre 
entorn més proper i els que ocorren o han pas-
sat a gran escala al Pirineu.
Descobrir quins desastres naturals han marcat 
la nostra història.
Descobrir com mesuren les persones expertes 
el risc (fórmula):
Risc = perill x exposició x vulnerabilitat.
Discutir el significat d’aquests conceptes i avalu-
ar algunes accions per mitigar riscos.
Considerar com el canvi climàtic afecta la in-
ducció de diferents amenaces naturals.
Conscienciar sobre això: conèixer i comprendre 
és una eina per poder protegir-se i ser més resi-
lient davant de possibles catàstrofes.

PARAULES CLAU
Riscos naturals, canvi climàtic, inundacions, in-
cendis, allaus, temperatures extremes, pluges 
torrencials, terratrèmols, lliscaments de terra, 
vulnerabilitat, exposició, perill, resiliència, pro-
tecció, prevenció, previsió, muntanyes, boscos, 
catàstrofes, víctimes.

Tema 5 - 4. PERILLS NATURALS... HEM DE TENIR POR? - 96

4. PERILLS NATURALS... 
HEM DE TENIR POR?

Sabem com afrontar els riscos naturals del canvi climàtic?

• Conéixer en profunditat els diferents riscos naturals.
• Relacionar els riscos naturals amb el canvi climàtic.
• Reflexionar sobre els riscos naturals que s’han produït i 

com cal afrontar el futur amb el canvi climàtic.
• Analitzar les solucions “artificials” que es proposen per 

resoldre problemes i riscos i comparar-les amb les solu-
cions “naturals”.

• Desenvolupar el concepte de prevenció.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Calcular el RISC

Tenir fitxes amb una explicació de certs episodis que han passat. Cada fitxa explica un episodi d’un 
risc natural, com a dibuix animat: amb data, lloc i situació exacta, localització dels elements (edificis,..), 
intensitat del fenomen (mesures, dades,....), proteccions existents i descripció de l’episodi.

1
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Tema 5 - 4. PERILLS NATURALS... HEM DE TENIR POR? - 97

DESPERTAR L’INTERÈS
Investigar a partir de testimonis, premsa local, arxius històrics, hemeroteques.., episodis ocorreguts 
a les diferents regions dels Pirineus. Produir murals i exposicions orals o visuals sobre cada episodi. 
Analitzar els canvis i les mesures de protecció aplicades en funció dels esdeveniments ocorreguts. 
Concloure amb un debat sobre com es gestionen els riscos, si hem de tenir més coneixements, més 
exercicis, més protecció.

2

1

Al revers de la fitxa hi ha la fórmula de risc: RISC = PERILL x EXPOSICIÓ x VULNERABILITAT
amb espai per posar un adhesiu a cada element de la fórmula.
Després de llegir l’episodi, l’alumnat, en grups, ha de col·locar un adhesiu vermell, groc o verd, segons 
la situació descrita a la fitxa. (Hi haurà una llegenda per als colors dels adhesius).
A partir dels adhesius decidits per l’alumnat, es deduirà un càlcul de risc final i es quantificaran les 
“possibles conseqüències”. Funciona com un mitjà de debat i reflexió.
Es mostra un altre full amb els resultats reals de l’episodi: zones afectades, danys materials, víctimes, 
assignacions (electricitat, aigua)... Amb les conseqüències “reals” del risc o fenomen natural ocorregut, 
s’analitzen les prediccions de l’alumnat i els resultats (quins elements van ser descurats, quins no s’han 
valorat (proteccions,...)

CONÈIXER I COMPRENDRE
- Construir un mapa conceptual amb dos eixos centrals diferenciats: canvi climàtic i riscos naturals.
- Per a cada eix, col·locar elements característics, a través d’una pluja d’idees, i després veure com es 
complementen entre si.
- Visualitzar si tots els perills naturals es veuran afectats pel canvi climàtic i discutir-ho.
- Discutir si el canvi climàtic és un risc natural o induït... Com incloure’l en els riscos naturals, si s’ha 
de tractar com un risc meteorològic més...

Algunes idees per al mapa mural conceptual:
- Canvi climàtic: causes, resultats i impactes (nivells de temperatura, esdeveniments de pluja, esde-
veniments extrems, acumulació d’esdeveniments extrems, acumulació de neu, temperatura de l’aire, 
estacionalitat dels fenòmens atmosfèrics...)
- Riscos naturals: per a cada risc (inundacions, allaus, incendis forestals, terratrèmols, riscos onada 
de calor/ fred, vendavals, sequeres, tempestes, pedregades...): causes, descripció del fenomen, conse-
qüències, efectes, possibles intensitats, agreujants...
A partir dels dos eixos completats, veure com certs riscos naturals poden augmentar amb el canvi 
climàtic, i treballar en allò que hem de fer per preparar-nos i protegir-nos mitjançant l’anticipació, la 
prevenció i la resiliència.

3

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Joves professionals a RISCOS NATURALS

Realitzar un muntatge de vídeo per recrear els riscos naturals amb l’alumnat com a protago-
nista.
La idea seria que es familiaritzessin amb els riscos (i es convertissin en professionals!) tan aviat com 
el treball proposat també integri els conceptes que constitueixen un risc (perill, exposició i vulnerabi-
litat). Dividits en grups, l’alumnat presenta un o diversos riscos.

4
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Tema 5 - 4. PERILLS NATURALS... HEM DE TENIR POR? - 98

Dissenyar un model o una representació material del risc (a petita escala) per poder registrar l’esde-
veniment i explicar-lo (per exemple, la caiguda de roques, en un recipient amb pendent i en “regar” la 
caiguda de roques, el terra, etc. ). Si no és possible fer una maqueta, utilitzant material visual, imatges 
o vídeos, fer que els joves expliquin els fenòmens.
Trobar zones del territori amb mostres dels diferents riscos que hi ha hagut. Si no n’hi ha, cercar 
imatges dels efectes i testimonis, etc.
Efectes dels perills: buscar exemples reals (documentació, informes publicats, notícies) o representar 
els efectes dels perills a les zones (si s’ha fet un model) (impacte en carreteres, edificis, boscos,...) per 
mostrar el perill i la vulnerabilitat.
Defenses: mostrar els elements de defensa existents: naturals o artificials, per a cada risc (rases con-
tra incendis, barreres dinàmiques o xarxes per a blocs, per a allaus de neu, canals als rius,...)

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Utilitzant els vídeos preparats a l’exercici anterior, fer una projecció pública a la zona per explicar els 
riscos.
Crear un canal comú amb altres territoris que hagin fet vídeos explicatius...

5

Figura 8. Representació i definició de perill natural

Font: Wikimedia Commons, Mathis Brancquart
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Fitxes  pedagògiques - Tema 5 -  99

RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Géorisques – connaître les risques près de chez soi
http://www.georisques.gouv.fr/

• Prévention des risques naturels
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-naturels

• Données générales de l’Office pyrénéen du changement climatique sur les risques naturels en lien avec le change-
ment climatique sur le massif des Pyrénées
https://opcc-ctp.org/fr/sector/risques-naturels

• Les risques littoraux: tempêtes et coups de mer
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-tempetes-et-les-coups-de-mer-r410.html

• Le phénomène vagues-submersion
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/dangers-meteorologiques-vagues-submersion

• Document amb proposta d’itinerari sobre L’Ésser humà i la seva adaptació als riscos naturals; Publicat pel depar-
tament de turisme d’Andorra la Vella
https://www.turismeandorralavella.com/wp-content/uploads/2017/08/3_Riscos.pdf

• Análisis de la Vulnerabilidad en Navarra  
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_4.pdf

• Altres
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/els_riscos_naturals_a_catalunya.pdf

http://www.desenvolupamentsostenible.org/ca/els-riscos-naturals

https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/catalunya-una-zona-especialment-afectada-per-lescalfament-global/noti-
cia/3074509/

https://www.naciodigital.cat/noticia/223370/incendis-calor-extrema-platges-aigua-aixi-impactara-canvi-climatic-catalunya

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Lescalfament-global-disparara-els-grans-incendis-al-Pirineu-segons-una-re-
cerca-de-la-UdL/

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Inundabilidad/

https ://www.navarra .es/documents/48192/7480541/ANTEPROYECTO+DE+LEY+FORAL+DE+CAMBIO+-
CLIM%C3%81TICO+Y+TRANSICI%C3%93N+ENERG%C3%89TICA+DE+NAVARRA.pdf/44d8aab1-32a9-ee57-3634-
0146e2e6c476?t=1622112416489

https://lifenadapta.navarra.es/es/inicio?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INS-
TANCE_6fURx2GCMmHF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&ida=9904337

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/efectos

MATERIALS DIDÀCTICS

• Les documents de référence de l’Éducation Nationale sur l’éducation aux risques majeurs
http://eduscol.education.fr/cid47599/une-approche-globale.html

• Ressources pédagogiques générales du réseau CANOPE sur la sécurité et les risques majeurs
http://www.reseau-canope.fr/risquesetsavoirs/

• Quand la Terre gronde – Guide pédagogique de La Main à la Pâte sur les risques majeurs
https://www.fondation-lamap.org/fr/risques

• Ressource pédagogique «Le risque inondation» - DSDEN65
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/composantes-geologiques-dun-paysage-inondations/
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Fitxes  pedagògiques - Tema 5 -  100

WEB D’INTERÈS

• Vidéo d’un projet pédagogique montrant un exercice de modélisation d’un bassin versant et les conséquences 
d’une inondation sur le terrain
https://www.youtube.com/watch?v=52i70ijSDJg

• Vigiecrue: service d’information sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France (données en temps 
réel et historique)
https://www.vigicrues.gouv.fr/

• Émission «C’est pas sorcier» sur le thème des submersions marines:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q

• Infografies sobre els riscos
https://www.protecciocivil.ad/infografies 

• Vídeos de la sèrie: Estat Natural amb capítols que tracten temàtiques com: episodis d’inundacions, tempestes 
d’estiu....
https://www.youtube.com/channel/UCL4xW-d8nxEmrcdlXoEemuQ 

• Vídeos sobre riscos naturals
https://www.protecciocivil.ad/videos/riscos 

• Vídeos de Vallineu una mascota de l’organisme de protecció civil per explicar als més petits els riscos naturals, etc.
https://www.protecciocivil.ad/videos/vallineu 

• Altres
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/

https://riscosnaturals.wordpress.com/2016/11/06/els-riscos-naturals/

http://www.cccartografica.cat/Tenim-un-Pla/Quina-geoinformacio-recull-el-PCC/Cataleg-del-PCC/Zones-de-riscos-naturals

https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/temps-al-temps/

https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-cambio-climatico

• Observatori de la muntanya d’Andorra, amb un apartat sobre els riscos naturals
http://www.oma.ad/ca/

• web de Protecció Civil
https://www.protecciocivil.ad/ 

• Altres
https://www.altemporda.org/portal/aspectes-de-sostenibilitat-ambiental/riscos-ambientals

https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Emergencies-i-seguretat

https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/efectos-del-cambio-climati-
co-en-el-medio-ambiente/

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/riscos-naturals

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/inundacion

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/incendios

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2020/CT%202020/Paneles/5448_panel.pdf

https://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Toolkit_cambioclimatico/casospiloto/urbasav9_clima.pdf

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/confort-termico
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ESTRUCTURES

• Centre pyrénéen des risques majeurs
https://www.c-prim.org/

• Protecció Civil d’Andorra 
https://www.protecciocivil.ad/

• Andorra Recerca + Innovació 
www.ari.ad 

• antic Institut d’Estudis Andorrans; 
www.iea.ad )

• Nasuvinsa
https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Altres
https://www.icgc.cat/

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/

https://soscostabrava.cat/

https://sospirineus.cat/
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Tema 6

URBANISME, CIUTAT, CONSTRUCCIÓ

• Fitxa de projecte 6.1: Edificis antics i construccions noves, quines bones idees per a l’adaptació?

• Fitxa de projecte 6.2: Adaptació i urbanització

• Fitxa de projecte 6.3: Eco-auditoria urbana. Clima i risc

• Fitxa de projecte 6.4: Poble o ciutat

• Fitxa de projecte 6.5: S’estan buidant els pobles?

• Fitxa de projecte 6.6: Has dit contaminació... lumínica?
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RESUM DEL PROJECTE
Utilitzant fotos, pregunteu sobre l’adaptació 
d’edificis antics i nous al canvi climàtic. Durant 
una sortida de camp i reunions amb especialis-
tes, fer una avaluació de la situació a un edifici 
identificat, per exemple, l’escola de secundària. 
Aprendre sobre la construcció bioclimàtica i sa-
ber parlar-ne.

PARAULES CLAU
Coneixement antic, Arquitectura, Riscos climà-
tics, Eco-construcció.

1. EDIFICIS ANTICS 
I CONSTRUCCIONS NOVES, 

QUINES BONES IDEES PER A L’ADAPTACIÓ?
Hi ha bones idees per aprofitar els coneixements antics

per adaptar els nostres edificis al canvi climàtic?

• Identificar coneixements antics en relació amb els riscos 
climàtics (memòria i cultura dels riscos).

• Conèixer algunes de les construccions i instal·lacions 
(ciutat, poble) adaptat a determinats impactes del canvi 
climàtic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 6 - 1. EDIFICIS ANTICS I CONSTRUCCIONS NOVES, QUINES BONES IDEES PER A L’ADAPTACIÓ? - 103

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Oferir a l’alumnat diferents fotos de cases actuals o antigues i demanar-li que s’expressi sobre el tema 
de l’adaptació al canvi climàtic.
Recurs sobre una activitat de llenguatge fotogràfic: http://www.100detours.org/Outils/G-%20photo_lan-
gage.pdf

Segons la seva opinió, aquest edifici està adaptat al canvi climàtic que estem vivint? Per què?
Tots els arguments proposats per l’alumnat es guarden a la memòria i es classifiquen mitjançant el 
mètode del mapa mental.
Al centre del mapa mental, l’objectiu: La casa ideal des del punt de vista de l’adaptació al canvi 
climàtic; del centre parteixen les fletxes i els temes (exposició, materials utilitzats, estalvi d’ener-
gia, confort estival, vegetació, permeabilitat del sòl, recollida d’aigua de pluja, recuperació d’aigua, 
etc.).
L’objectiu en aquesta fase només és plantejar preguntes i obrir el camp de la reflexió.
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DESPERTAR L’INTERÈS
CONSTRUIR LA MEVA FUTURA CASA BIOCLIMÀTICA

Involucrar una persona d’un CAUE (Consell d’Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient) per imaginar un 
edifici ideal des del punt de vista del canvi climàtic (adaptació i mitigació).

SORTIDA DE CAMP

Visita a l’obra amb una persona especialista en edificis antics

2

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
LECTURA DE PAISATGES

Excursió a llocs del patrimoni des del punt de vista arquitectònic i d’adaptació al canvi climàtic.
Aquesta visita es pot completar amb un treball periodístic amb una distribució de rols entre l’alumnat: 
un equip que s’encarregui del disseny, un equip per a entrevistes, un equip que pren notes o enregistra 
la informació recopilada.

ESTUDI D’UN ECO-BARRI

Prendre l’exemple d’un barri ecològic acabat o previst i analitzar-ne els aspectes mediambientals inclo-
sos els relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic. Reunir-se amb la persona responsable de l’estudi 
d’arquitectura o la persona encarregada de la planificació urbana...
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/3878/3878-eco-
quartier.pdf

Tema 6 - 1. EDIFICIS ANTICS I CONSTRUCCIONS NOVES, QUINES BONES IDEES PER A L’ADAPTACIÓ? - 104

AVALUAR I PLANIFICAR
Concurs d’eloqüència

Es formen dos subgrups dins de la classe, les persones encarregades de defensar els edificis antics i 
les encarregades de defensar els edificis innovadors. La qüestió a debatre és si són els edificis antics 
o els nous els més adients per al CC.
L’objectiu és ajudar l’alumnat a dominar millor les habilitats oratòries, la capacitat per convèncer i 
commoure un públic. Una verificació de les fonts i un treball sobre l’ètica de l’argument ha de comple-
mentar les habilitats oratòries.
El primer pas és treballar en l’argument que es desenvoluparà, primer de manera personal i després de 
forma col·lectiva dins del grup per intercanviar idees i estructurar l’argument col·lectiu.
Tot seguit, l’alumnat que vulgui ser el portaveu de cadascun dels dos grups defensen la posició de cada 
grup durant un període de temps limitat.
Una experiència d’aquest tipus de seqüència https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php ?article1714

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Construint amb les meves mans

Aprendre a construir amb materials ecològics (guix de calç, maons de terra crua, aïllament ecològic...). 
Possibles tallers dins l’escola sobre projectes concrets i útils.

4

5
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2. ADAPTACIÓ I URBANITZACIÓ
Quins efectes té una mala adaptació al canvi climàtic

en la planificació de l’ús del sòl (urbanització, zones de risc, etc.)?

RESUM DEL PROJECTE
Identificar construccions humanes o ciutats que 
estarien ben adaptades al canvi climàtic per fer 
una anàlisi qualitativa, fer un diagnòstic dels 
punts forts i febles de l’escola i del barri o la 
ciutat. Imaginar com reduir la vulnerabilitat de 
l’escola i/o veïnat/barri definint un pla de reno-
vació de l’escola i una nova organització per al 
districte o ciutat.

PARAULES CLAU
Ordenació del territori, Urbanisme, Mala adap-
tació, Riscos naturals, Salut pública, Submersió 
marina, Prevenció, Bona pràctica, Governança, 
Illa de calor urbana, Permeabilització, Albedo, 
Bioclimatisme, Marc verd i blau, Marc negre.

• Ser conscient de la manca d’adaptació actual als centres 
urbans.

• Ser capaç d’identificar els errors del passat i saber situ-
ar-los en el context històric, cultural i científic de l’època.

• Conscienciar sobre els problemes de salut pública relacio-
nats amb les conseqüències del canvi climàtic.

• Conscienciar sobre la importància d’adaptar els centres 
urbans als impactes del canvi climàtic.

• Conscienciar sobre la importància dels espais verds per a 
l’adaptació (illes fredes, biodiversitat).

• Promoure les accions de les autoritats locals en matèria 
d’adaptació i mitigació del canvi climàtic a l’entorn urbà.

• Prendre consciència que la necessitat d’adaptar-se pot fer 
canviar la governança dels territoris.

OBJECTIUS EDUCATIUS
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MARC METODOLÒGIC

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Alguna bona idea?

Cada estudiant ha de cercar, a través del centre de documentació a Internet, un exemple de la realitat 
o la ficció d’un edifici bioclimàtic o d’una ciutat sostenible al seu territori o a l’estranger.
Han de tornar amb il·lustracions o fotos dels exemples que els hagin cridat especialment l’atenció.
De tornada a classe, l’alumnat presenta i argumenta la seva elecció. Trien una característica de l’edifici o 
la ciutat des del punt de vista de l’adaptació al canvi climàtic (ja sigui en relació amb l’energia, la natura 
a la ciutat, la gestió de l’aigua...).
Un cop presentats tots els exemples trobats, es fa una classificació segons siguin reals o ficticis. 
S’elabora una llista de bones idees. Aquest llistat es pot fer en forma de mapa mental amb dos nuclis 
“L’edifici ideal” i “La ciutat ideal”. L’estructura de l’arbre es construeix segons les idees sobre l’aigua, el 
transport, l’energia, la biodiversitat i les activitats humanes, per exemple.
L’alumnat es pot preguntar entre si per qualificar cadascuna de les bones idees segons criteris 

1
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DESPERTAR L’INTERÈS
Entrevistes a professionals

Conéixer diferents persones relacionades amb la construcció i l’urbanisme. Reunir-se amb persones 
expertes en arquitectura i visitar l’escola amb l’alumnat, aportant la seva visió experta.
L’alumnat haurà preparat per endavant preguntes sobre la vulnerabilitat de la seva escola, per exemple:

En relació amb les onades de calor:
• L’edifici està ben aïllat?
• L’edifici està ben orientat? Està ben situat en relació amb altres edificis?
• L’edifici està construït amb materials que retenen la frescor? L’edifici està construït amb ma-

terials que l’aïllen del fred?
• L’edifici reflecteix o absorbeix la llum solar?
• Són els voltants, el pati o l’edifici, prou verds?

Pel que fa al risc d’inundació o submersió marina:
• L’escola és segura davant del risc d’inundació i submersió?
• El pati de l’escola permet que l’aigua dreni fàcilment?
• Quines serien les solucions per limitar aquests riscos?

En relació amb els recursos hídrics:
• L’escola pot assegurar el subministrament d’aigua?
• Quines serien les solucions per limitar aquests riscos?

En relació amb la biodiversitat:
• L’edifici permet la fàcil circulació de les espècies i fomenta la biodiversitat, proporcionant-los 

un hàbitat adequat (sense paranys, possibilitat de niar i alimentar-se...)?

Reunir-se amb una persona responsable del CAUE (Consell d’Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient) 
o amb la persona responsable d’urbanisme de la ciutat o l’autoritat intermunicipal de la zona on s’ubica 
l’escola i on es realitzarà el projecte en matèria de adaptació i mitigació al CC.
Aquesta reunió pot tenir lloc al barri de l’escola o als serveis tècnics. A continuació, la persona ponent 
presenta a l’alumnat els documents urbanístics PLU (Plans Locals d’Urbanisme) o PLUI (Plans Locals 
d’Urbanisme Intermunicipals), on es pot identificar la ubicació de l’escola i la zona on es troba, així com 
d’altres tipus de zones urbanístiques (agrícola, natural...). S’hi aborda la qüestió del procés democràtic 
de disseny d’un document de planificació urbana.
Reunió amb una persona responsable del “Point info Energie” o de l’ADEME encarregat del diagnòstic 
energètic que pot proposar una termografia de l’edifici. L’objectiu és identificar el rendiment energètic 
de l’edifici i les fonts de pèrdua d’energia.
Per a cada reunió, l’objectiu és preparar la intervenció elaborant les preguntes, definint els elements 
de debat, fent un informe de la reunió i tenint algunes idees per construir el pla de renovació de l’es-
tabliment escolar i el nou pla d’urbanisme.

2

transversals.
Aquests criteris podrien ser, per exemple, “és factible a curt/llarg termini”, “és gratuït/requereix un 
gran pressupost”.
Aquests criteris es traslladen al mapa mental en forma de pictogrames.
Al final de la seqüència, els alumnes han arribat a la casa ideal i a la ciutat ideal.
Variació o addició: cercar en edificis antics o en altres països el clima dels quals s’acosti actualment al 
que hi haurà al Pirineu, solucions arquitectòniques o urbanístiques adaptades al clima del demà.
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3

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Demà la nostra escola de secundària adaptada

Demaneu a l’alumnat que imaginin com podria ser l’escola en un futur o per als seus fills i filles en 
el context del CC. El projecte escollit pot reprendre les conclusions del joc de rols. Es poden mo-
bilitzar les diferents disciplines ensenyades: a Arts visuals, l’alumnat produeix dibuixos o cartells 
de gran format o dibuixos digitals amb programes informàtics específics; en Francès, la producció 
pren la forma d’un escrit de ficció; a Tecnologia finalment la producció pot prendre la forma d’un 
model tridimensional a la manera d’un arquitecte... La producció es facilitarà treballant en grups. 
Cada grup pot triar el seu mode de producció en funció de les competències de cadascú. Una 
presentació de les produccions a les autoritats implicades (equip directiu, servei departamental 
d’educació, pares i mares, etc.) pot permetre un intercanvi i una perspectiva positiva sobre les 
adaptacions a realitzar a curt termini.

Demà el nostre barri adaptat 

Utilitzant el mateix mètode i depenent de l’enfocament principal del projecte (arquitectura o urbanis-
me), demaneu a l’alumnat que imaginin com podria ser el barri per als seus futurs descendents des del 
punt de vista de l’adaptació al CC en forma de dibuixos en paper o digitals, escrits ficticis o maquetes. 
Totes les produccions es poden presentar en forma d’exposicions.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Realitat o ficció?

Durant la Setmana del Clima, per exemple, fer que l’alumnat que es beneficia d’un projecte educatiu sobre 
l’adaptació al CC jugui a un joc en forma de qüestionari. Aquest qüestionari ha de proposar-se a la resta de 
l’alumnat i professorat, perquè tots puguin posar a prova els seus coneixements generals sobre el tema 
d’adaptació al CC en relació amb la zona on viuen. El qüestionari pot ser en paper, o en format digital en 
forma de vídeo o àudio, integrat al lloc web de l’escola, per exemple...  http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Com-
paratif-de-logiciels-de-creation-de-quiz.html

Les respostes es poden estudiar i utilitzar per definir noves propostes d’actuació.

5
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CONÈIXER I COMPRENDRE
Joc de rols
Proposar a l’alumnat un escenari: construcció d’un nou centre de secundària al municipi o pla de reno-
vació de l’actual centre de secundària.
És necessari un treball previ: definició de les característiques tècniques del projecte, investigació so-
bre les persones més rellevants per al projecte i redacció dels arguments de cada actor (representant 
elegit, equip directiu, persones expertes en arquitectura, pares i mares, alumnat...). El repte proposat 
a les persones que viuen al territori és identificar les característiques arquitectòniques que s’adapten 
al CC. Es pot definir un equip de persones encarregades de l’observació de la partida per analitzar el 
desenvolupament del joc i les partides de les persones que juguen (conflictes, punts de bloqueig, solu-
cions, aliances, etc.). Les persones identificaran ràpidament la complexitat del tema, ja que poden sorgir 
tensions, per exemple, sobre el pressupost, les normes urbanístiques vigents, etc.

Fer alguna cosa nova d’una cosa vella
Considerar tots els canvis de comportament (així com els petits ajustaments) que permetran utilitzar 
millor l’edifici/barri fins i tot amb aquests defectes observats: gestió de la calefacció/aire condicionat 
(pensar en la temperatura de confort a l’hivern/estiu, redescobrir i adoptar gestos de sentit comú: roba 
i activitats adequades, horaris d’obertura escalonats, corrents d’aire, ús adequat de persianes i fines-
tres, etc.), la il·luminació (especialment de nit), l’aigua, etc.



RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu del projecte és que els alumnes abor-
din, treballin i analitzin els diferents elements clau 
relacionats amb la planificació urbana i el canvi 
climàtic. En un primer pas, proposem conèixer i 
comprendre les condicions climàtiques del ter-
ritori, així com l’evolució i la tendència climàtica, 
identificant i avaluant les amenaces principals. 
Sobre aquesta base, proposem l’avaluació dels 
riscos principals, l’elaboració d’un diagnòstic 
territorial, la proposta d’implantació de mesures 
d’adaptació i mitigació en el desenvolupament ur-
banístic d’una zona seleccionada i el seguiment.

PARAULES CLAU
Desenvolupament urbà, rural, ciutat, espais 
verds, riscos naturals, solucions, eco-construc-
ció.
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3. ECO-AUDITORIA URBANA - 
CLIMA I RISCOS

Conèixer el nostre territori.

• Investigar, identificar, estudiar i conèixer la història del 
clima i els riscos climàtics principals del territori.

• Analitzar les solucions que s’han proposat abans i les que 
es plantegen ara.

• Analitzar la dicotomia ciutat/poble i com el desenvolupa-
ment urbà segueix un model urbà i no rural.

• Valorar el desenvolupament urbà com a eina per a l’adap-
tació i la mitigació del CC.

• Treballar un vocabulari específic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Es convidarà a l’alumnat a investigar i a descriure (buscant imatges, descripcions, etc.) com era la 
seva ciutat abans i com és avui. Es proposarà una activitat similar al joc de les diferències, analitzant 
els canvis i els impactes que s’han produït durant aquesta transformació (pèrdua de terres agrícoles 
productives o d’ecosistemes naturals, impacte en l’extracció de recursos energètics i materials, 
augment de recursos energètics i materials, augment de la demanda per càpita d’aigua i energia, 
producció d’una gran quantitat de residus, tant sòlids com líquids, que han de ser metabolitzats per 
l’entorn...).
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DESPERTAR L’INTERÈS
Suggerim visitar una estació meteorològica propera. Compilar dades climàtiques del territori i la seva 
evolució, analitzant si s’han produït fenòmens importants (pluges torrencials altes temperatures...) a 
la zona. Posteriorment, buscant als arxius de premsa o amb testimonis locals, veure si s’han produït 
riscos naturals a la zona (inundacions, despreniments...) i les conseqüències als municipis afectats.

2

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Proposem que el grup faci un recorregut per la ciutat, per realitzar una eco-auditoria. En aquest cas, 
proposem analitzar 2 aspectes. D’una banda, un grup que analitza i avalua l’estructura clàssica i les 
construccions tradicionals (materials, adaptacions, ubicació, usos, fonts d’energia, espais...) i un altre 
grup que audita i arreplega dades sobre nous aspectes urbans (noves urbanitzacions , aparcaments, 
espais verds, serveis...).
En tots dos casos proposem analitzar aspectes bioclimàtics, factors com la integració de l’arquitectura 
a l’entorn, l’ús de materials de construcció adequats, els criteris de mobilitat als carrers, la necessitat 
de noves construccions, els serveis a la població (comerços, activitats de lleure, etc.). Disponibilitat 
d’espais verds.
Avaluarem els consums i recursos més utilitzats, així com els hàbits de gestió de residus sòlids i 
líquids. Analitzarem les fonts denergia més utilitzades en relació amb el consum de llum, calefacció 
i aigua. Controlarem l´ús que es fa del medi ambient i l’impacte que es genera. Revisarem els hàbits 
alimentaris, els mitjans de transport i la coherència mediambiental de les activitats que es programen 
a la ciutat.
A partir dels resultats, adonar-se de com alguns riscos naturals poden augmentar amb el canvi climàtic 
i treballar en allò que hem de fer per mitigar-los i adaptar-nos-hi.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Conscients que el desenvolupament urbanístic implica impactes en el medi ambient (extracció de 
recursos energètics i materials, demanda d’aigua i energia per habitant, producció de gran quantitat 
de residus sòlids i líquids que poden causar danys ambientals ia la salut humana) i de la demanda 
de nous serveis (aparcaments, comerços, piscines...), proposem que el grup faci una proposta so-
bre com satisfer aquestes demandes des d’un punt de vista sostenible i que serveixi per adaptar i 
mitigar el CC.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Un cop elaborada la proposta anterior, elaborar una llista de mesures a adoptar, perquè siguin utilitza-
des per al desenvolupament urbà a les nostres ciutats. Aquestes mesures i propostes es recopilaran 
en una presentació que es pot enviar a l’Ajuntament o a una persona electa per presentar-les conjun-
tament a l’Ajuntament.
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RESUM DEL PROJECTE
Proposem que l’alumnat conegui i analitzi l’evo-
lució de les poblacions (ciutats al Pirineu), la 
construcció i els canvis de models (tipus de 
comerç, hàbits, materials) que s’han produït els 
darrers anys.
L’objectiu és avaluar les adaptacions dels mo-
dels urbans al món rural per estudiar i veure la 
causa i el significat d’aquests canvis.

PARAULES CLAU
Model de desenvolupament urbà i social, rural, 
ciutat, adaptacions, solucions, eco-construcció
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4. POBLE O CIUTAT
Tipus de desenvolupament

• Investigar, identificar, estudiar i conèixer els pobles del 
Pirineu (edificis, urbanisme, models de vida tradicionals).

• Analitzar i veure quins desenvolupaments urbanístics 
s’han fet en aquests pobles en els darrers anys.

• Analitzar les solucions que s’han proposat abans i les que 
es plantegen ara.

• Avaluar les adaptacions dels models urbans al món rural.
• Analitzar la dicotomia ciutat/poble i com el desenvolupa-

ment segueix un model urbà i no rural.
• Valorar el desenvolupament urbà com a eina per a l’adap-

tació i la mitigació del CC.
• Treballar en un vocabulari específic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
L’alumnat rebrà una llista de materials de construcció i fotografies parcials d’elements urbans (teu-
lades, xemeneies, voreres, etc.), comerços i instal·lacions. Haurà de recórrer els carrers de la ciutat 
per mirar d’identificar-los, per veure quins corresponen a la seva ciutat i quins corresponen a altres 
models.
Buscar experiències personals a la seva família relacionades amb els models de desenvolupament 
tradicionals.

2

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
L’alumnat haurà de descriure la seva ciutat, el seu entorn, els comerços, la forma de vida i els de la 
ciutat més propera, destacant les principals diferències
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3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Analitzar els elements bàsics que s’han utilitzat en la construcció tradicional i comparar-los amb els 
elements utilitzats actualment als nous edificis i les seves característiques, i analitzar com el seu ús 
contribueix a l’adaptació o a la mitigació del canvi climàtic.
Experimentar i mesurar les temperatures a edificis tradicionals i moderns.
Comparar les obertures i orientacions de les finestres...
Analitzar els serveis que es demanen actualment a les nostres ciutats i com es resolen (aparcaments, 
zones de lleure, botigues). Veure les diferències entre allò que es necessitava i allò que es va fer en el 
passat.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Dissenyar un projecte de construcció per a la urbanització d’un barri del municipi, escollint des de 
la seva ubicació (riscos naturals, accessibilitat...), fins als materials a utilitzar, passant per les bones 
pràctiques... El projecte es pot presentar a l’Ajuntament durant una visita.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Realitzar una gimcana detectant elements als edificis i infraestructures de la ciutat i urbanisme, detec-
tant les deficiències o elements que afavoreixen el CC, proposant mesures correctores.5

Figura 9. Expedient pràctic d’ADEME,

Pensar la ciutat de demà, 2018
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RESUM DEL PROJECTE
En aquest cas, volem que l’alumnat treballi i se 
centri en qüestions demogràfiques. Despobla-
ció, segona residència (planificació urbana inco-
herent). Canvi de model. Canvis demogràfics i 
canvis d’estructures i serveis (rebot de la po-
blació secundària) i un nou tipus de construcció, 
sempre des del punt de vista de la influència i 
les conseqüències del canvi climàtic.

PARAULES CLAU
Despoblació, rural, ciutat, segones residències, 
serveis, riscos naturals, solucions, eco-cons-
trucció
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5. S’ESTAN BUIDANT ELS POBLES?
Els nostres pobles com a destinació de vacances.

• Investigar, identificar, estudiar i conèixer les principals 
causes de la despoblació del Pirineu i les conseqüències 
al territori.

• Analitzar les solucions que es proposen per evitar la des-
població.

• Conèixer i analitzar el canvi de model i les seves implica-
cions al CC.

• Analitzar la dicotomia ciutat/poble i com el desenvolupa-
ment segueix un patró urbà i no rural.

• Conèixer els canvis demogràfics i estructurals i de serveis 
(rebot de la població secundària) i el nou tipus de cons-
trucció.

• Treballar en un vocabulari específic.

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
Desenvolupar una reunió amb persones que han viscut i han deixat la ciutat, explicant-nos com van 
viure en el passat i avaluant els canvis que s’han produït.

2

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
A través d’un videofòrum sobre la realitat social del Pirineu (EKI Librio), s’exploraran les idees prèvies 
del grup i se n’organitzarà un debat.
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Preparar una proposta, un decàleg (llista de 10 propostes) per donar a conèixer els “problemes” gene-
rats per la despoblació, a la població de residents secundaris, proposant mesures correctores.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Amb l’ajuda d’una maqueta (joc de taula de quadrícula verda i blava disponible en alguns CPIE) propo-
sem treballar en un enfocament d’ordenació del territori, donant a l’alumnat la possibilitat de planificar 
el territori per fer front a reptes com la despoblació (generació d’elements que fixen la població), la 
conservació, efectes sobre el CC..., identificar els impactes i triar solucions per limitar-los i restaurar 
aquestes zones. La recepció de nova població, les segones residències, la gestió de la terra, la gestió 
de l’aigua, el desenvolupament d’activitats i el turisme són els principals temes tractats i els efectes 
que generen en el CC.

5

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Identificar en un plànol urbà els diferents tipus d’edificis que es poden construir (normativa urbanística) 
i les zones urbanitzables de les seves ciutats.
Establir un debat sobre per què es pot construir en algunes zones i en altres no.
Comparar imatges aèries de la mateixa zona i observar les diferències que es produeixen en paisatges 
relacionats amb les activitats tradicionals: boscos, matolls, pastures i zones de cultiu.
Localitzar la despoblació i identificar els canvis d’ús del sòl: parcel·les agrícoles, tala de boscos a la 
recerca de pastures per al bestiar, camins i carreteres, edificis, etc.
Avaluar la capacitat humana de transformació i les seves conseqüències al medi ambient i al CC.
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6. HAS DIT 
CONTAMINACIÓ... LUMÍNICA?

Com afecta la il·luminació nocturna a la biodiversitat i a la salut humana?

RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu és proporcionar una comprensió dels 
impactes de la il·luminació nocturna en la bio-
diversitat, la salut humana i el medi ambient. 
Quant de consum d’electricitat representa?
Com pot una reducció i un ús millor de la il·lumi-
nació nocturna mitigar alguns dels efectes del 
canvi climàtic?

PARAULES CLAU
Contaminació lumínica, Energia, Salut, Medi am-
bient, Eco-gestos, Biodiversitat, Desenvolupa-
ment

• Descobrir la biodiversitat nocturna
• Comprendre i respectar els cicles naturals
• Reflexionar sobre el comportament humà i l’ús compartit 

de l’espai
• Canviar les pràctiques relatives a la il·luminació nocturna 

urbana
• Vincular el tema de la il·luminació amb el de la reducció 

del consum d’energia

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 6 - 6. HAS DIT CONTAMINACIÓ... LUMÍNICA? - 114

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Hi ha diverses possibilitats per fer emergir les representacions:
Utilitzar els fitxers del lloc “El món de la nit” per respondre les preguntes “Què veiem a la nit?“ o “Què és 
la contaminació lumínica?” S’anima els alumnes a qüestionar la importància de la il·luminació nocturna, 
allò que ens revela, la seva utilitat i allò que ens oculta, així com els seus possibles impactes potencials 
en el món circumdant.

DESPERTAR L’INTERÈS
Una situació motivadora és organitzar una vetllada d’observació nocturna. Es poden utilitzar diversos 
tallers per tractar diferents temes:
Astronomia: Trobar el teu camí al cel / què veus de les constel·lacions? Podem veure les estrelles 
més febles?
És possible estimar la qualitat del cel nocturn mitjançant un simple recompte d’estrelles (Protocol 
“Globe at Night” detallat al recurs “Què és la contaminació lumínica? Converteix-te en un Guardià de 
les Estrelles”
Biodiversitat: Quins animals viuen de nit?

2
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3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Cadascuna de les seccions del lloc “El Món de la Nit (Astronomia, Biodiversitat, L’Ésser Humà i la Nit, 
Contaminació lumínica” proporcionarà informació per ajudar a entendre per què la humanitat ha inten-
tat il·luminar la nit i quines conseqüències negatives té per al medi ambient (fauna, flora).
Com a ampliació d’això, ens pot interessar quantificar la despesa energètica que representa la il·lu-
minació nocturna i el seu impacte en termes de pèrdua de biodiversitat. Aquest impacte se suma als 
relacionats amb el canvi climàtic, en debilitar encara més les poblacions d’animals nocturns. Per tant, 
reduir la il·luminació nocturna és una acció per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Tema 6 - 6. HAS DIT CONTAMINACIÓ... LUMÍNICA? - 115

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
I a casa?

En col·laboració amb el municipi, fer un inventari dels punts d’enllumenat públic, sensibilitzar les per-
sones electes sobre el compliment de la normativa (intensitat, color, zona il·luminada, proximitat a un 
curs d’aigua, possible temps d’extinció, etc.) .
Organitzar una vetllada pública per informar a la població sobre els efectes de la contaminació lumí-
nica (biodiversitat, salut, etc.). Vincular-ho a una tarda d’observacions astronòmiques o naturalistes.
Sensibilitzar les persones propietàries de l’enllumenat privat (rètols i tanques publicitàries lluminoses, 
comerços edificis, etc.).
Considerar la possibilitat d’experimentar desconnexions nocturnes (ja implantades a gairebé 1/3 dels 
municipis francesos) i la seva perpetuació.

Compte amb els efectes rebot

L’arribada de les noves tecnologies d’il·luminació anomenades “de baix consum” (LED) pot anul·lar els 
esforços fets per reduir la contaminació lumínica. De fet, amb el pretext d’estalviar energia, hi ha el 
risc de sobre equipar o sobre il·luminar determinades zones (efecte rebot). L’impacte de la llum LED 
també és més marcat en la biodiversitat (espectre de llum contínua).
Amb l’ajuda del municipi, quantificar la despesa energètica que es dedica actualment a l’enllumenat pú-
blic (una mitjana del 40% de la factura elèctrica dels municipis) i projectar l’interès de les extincions 
nocturnes, sense limitar-se únicament al factor econòmic.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Realització d’una exposició i una enquesta entre la població.
Elaborar un diagnòstic de la il·luminació amb propostes concretes per al municipi.
Avaluació de l’aplicació concreta d’una desconnexió nocturna (encara que sigui puntual), per exemple 
fent fotos nocturnes comparatives.
Participació en el concurs Pobles i Llogarets Estrellats organitzat per l’Associació Nacional per a la 
Protecció del Cel Nocturn i Medi Ambient.

5

Detecció de ratpenats mitjançant un detector d’ultrasons heterodí.
Observació d’insectes i invertebrats nocturns mitjançant un dispositiu de llum (protocol d’insectes i 
cel fosc i el protocol Cel estrellat detallat al recurs Qui viu de nit?)
Caminada nocturna: De quins mitjans disposem per orientar-nos?
Efecte de la Lluna Plena que permet caminar sense il·luminació addicional.
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RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Quelles villes pour demain?
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2179-quelles-villes-pour-demain--9791029708718.html

• Dossier pratique de l’ADEME, Penser la Ville de demain
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-quelles-villles-pour-demain.pdf

• Fiche du CEREMA sur l’architecture et l’urbanisme bioclimatique
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/09/Climat-02-Ecran.pdf

• Présentation du CEREMA en Pdf sur l’importance de la nature en Ville pour l’adaptation au changement climatique, 
2015 
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/01/Panorama_des_enjeux_de_la_nature_en_ville_et_des_change-
ments_climatiques.pdf

• Ouvrage de l’ADEME, Faire la ville dense, durable et désirable, 2018
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ville-dense-durable-desirable-010251.pdf

• Site «Le monde de la nuit» consacré aux impacts de la pollution lumineuse 
http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/

• Site du CEREMA – Nuisances lumineuses
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/nuisances-lumineuses

• Site de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi 
https://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/rice

• Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
https://www.anpcen.fr/

• Transició energètica a Andorra
https://www.mediambient.ad/transicio-energetica 

• Eficiència energètica en l’edificació amb llistat de recursos per a l’aplicació dels reglaments, guies tècniques relati-
ves a una edificació més energèticament sostenible
https://www.mediambient.ad/transicio-energetica/eficiencia-energetica-en-l-edificacio

• Altres
https://informatiu.apabcn.com/blog/lluita-contra-el-canvi-climatic-i-construccio/

http://blog.creaf.cat/coneixement/disponible-en-format-digital-el-llibre-ecologia-urbana-den-jaume-terradas/

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Memories/Revista/cat39.pdf

https://www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos

https://www.navarra.es/documents/48192/9966236/LEY_CAMBIO_CLIMATICO_COMO_NOS_AFECTA.pdf/5f4a1dbb-
0214-dd23-345a-13419d938054?t=1630485276271

https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/0/DC62_2+Guia+urbanismo_arquitectura_cambio+clim%C3%A1tico_
publico+%281%29.pdf/66d3682e-4283-e35b-bfd1-d26845d36cdf?t=1586860584693

https://www.navarra.es/documents/48192/6568746/DocsintesisACCyPlaneamiento2.pdf/de6216c5-ec37-3aa0-979b-
5b4368e82618?t=1613994799395
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WEB D’INTERÈS

MATERIALS DIDÀCTICS

• Supports pédagogiques des CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
https://www.fncaue.com/supports-pedagogiques-documentation/

• Site Internet de la Compagnie des rêves urbains proposant des jeux pédagogiques autour de l’urbanisme, la con-
ception de villes durables …
https://www.ville-jeux.com/spip.php?page=favoris

• Jeu en ligne du CAUE du Var pour construire une maison énergétique à énergie positive
http://jeu.cauevar.fr

• Dispositif Canopé «Raconte ta ville»
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html

• Mallette pédagogique «Cours OASIS» à destination des classes de la maternelle au collège – Lutte contre les Îlots 
de Chaleur Urbains
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis

• Fiches pédagogiques du site «Le monde de la nuit»
http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/

• Informació en format vídeo sobre l’energia solar fotovoltaica i tèrmica
http://www.obsa.ad/solar/ 

• Calculadora de les emissions de CO2
https://calculadoraco2.mediambient.ad/ 

• Altres
https://www.cilma.cat/recursos-pedagogics-en-linia/?termid=56

https://www.totunmondepedraseca.cat/

https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/Arquitectura-bioclimatica-00001

https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=1&ter=1&lang=ca

https://www.isglobal.org/documents/10179/9546283/DossierPedagogic_BiblioLabCiutatSaludable.pdf/f1d518b7-943c-
4a54-9861-36aeb80b225c

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-energia

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-eco-auditorias

• Portal de Forces Elèctriques d’Andorra, entitat pública d’energia elèctrica
https://www.feda.ad/ 

• Altres
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/presentacio.php

https://www.ectadapt.eu/

https://www.diba.cat/es/web/centre-documentacio-salut-publica/urbanisme-habitatge-i-salut

https://escolaorigens.com/

https://fundacion-biodiversidad.es/es/cambio-climatico-y-calidad-ambiental/proyectos-convocatoria-ayudas/integraci-
on-de-la-adaptacion-al

https://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/2020-06/EGOKI_InstruccionesT%C3%A9cnicas_Gu%C3%ADaMeto-
dol%C3%B3gica.pdf

https://lifenadapta.navarra.es/es/infraestructuras-y-planificacion-territorial
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ESTRUCTURES

• Andorra Recerca+Innovació aquesta entitat incorpora l’antic OBSA (Observatori per a la Sostenibilitat d’Andorra
www.ari.ad

• Forces Elèctrique d’Andorra (FEDA)
• Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Andorra
• Nasuvinsa   

https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Red NELS 
https://www.nels.es/

• Altres
http://cads.gencat.cat/ca/inici

https://energia.mediambient-altemporda.org/inici

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/

http://xarxabioconstruccio.cat/
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Fitxes  pedagògiques - 119

Tema 7

VIURE I ACTUAR DE MANERA CONJUNTA

• Fitxa del projecte 7.1: Actuar a l’escola, a casa, a la meva comunitat

• Fitxa del projecte 7.2: Aprofitar el passat per a construir el futur
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1. ACTUAR A L’ESCOLA, A CASA, 
A LA MEVA COMUNITAT
Què puc fer a l’escola, a casa, a la meva vida diària

per adaptar-me al canvi climàtic?

RESUM DEL PROJECTE
A diferència de les altres “Fulles de projectes” 
temàtiques, aquest Full de Projecte “Actuar...” se 
centra en el saber fer i en les habilitats inter-
personals relacionades amb l’ecociutadania, la 
responsabilitat i el compromís amb l’acció col-
lectiva i la governabilitat.
Per això, proposem utilitzar la guia “Començant 
amb un Projecte” de la Xarxa d’Escoles i Natura 
https://frene.org/methodologie-approche-pedagogi-
que/fiche-ressource-se-mettre-en-d-marche-de-pro-
jet-26-07-2010-html/ on trobaràs moltes fitxes 
d’activitats per a cadascuna de les fases.
Aquí us oferim una selecció dels fulls d’activi-
tats d’aquesta guia que considerem més adap-
tats a aquest Full de Projecte “Actuar a l’escola, 
a casa, al poble, al meu barri”.

PARAULES CLAU
Actuar, Responsabilitat, Eco-ciutadania, Bones 
pràctiques, Governança.

• Prendre consciència del nostre poder d’acció.
• Entendre que l’adaptació al canvi climàtic és possible ara 

i aquí.
• Desenvolupar el sentit de la responsabilitat.
• Comprendre que hi ha una necessitat urgent d’actuar.
• Prendre consciència que totes les accions compten i que 

és la multiplicitat d’accions individuals i col·lectives les 
que permetran assolir un resultat.

• Augmentar la consciència del propi poder com a ciutadà, 
actuar pel bé comú: l’eco-ciutadania.

• Conèixer les possibilitats d’accions concretes d’adaptació 
a escala individual, a escala col·lectiva (autoritats locals en 
particular).

• Conèixer les millors pràctiques i comportaments a adop-
tar.

• Prendre consciència que la necessitat d’adaptar-se pot 
canviar la governança dels territoris.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 7 - 1. ACTUAR A L’ESCOLA, A CASA, A LA MEVA COMUNITAT - 120

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Jocs per expressar-se

El joc de rol dona a tots l’oportunitat de parlar i d’identificar els temes en joc mitjançant la simulació, 
per exemple, una reunió entre diferents actors, cadascun amb diferents punts de vista.
Paraules sobre idees per organitzar el projecte: el full de distribució de tasques permet posar paraules 
a una idea, formalitzar per escrit els detalls d’un projecte. També constitueix un suport per al com-
promís (et compromets a posar els mitjans per aconseguir els objectius), la comunicació (pots fer-ho 
llegir a altres) i l’avaluació (es pot rellegir regularment, sobretot al final del projecte per veure si s’han 
respectat les etapes establertes).
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CONÈIXER I COMPRENDRE
Participar i construir col·lectivament

• El Consell de la Joventut és un espai per a la presa de decisions i la resolució de conflictes, per 
desenvolupar normes, reconèixer els progressos, organitzar projectes col·lectius i assumir res-
ponsabilitats i deures. És una eina de comunicació que pot ser utilitzada pels joves. És una eina de 
comunicació a la que els joves no estan necessàriament acostumats durant la seva escolarització, 
però que no obstant permet treballar l’expressió oral, la relació amb els altres (inclosos els adults), 
i la construcció col·lectiva.

• El consell de vida escolar: dona veu als representants dels alumnes per impulsar una nova dinà-
mica a les escoles, nous projectes, millor funcionament del col·legi i millors condicions de vida 
de l’escola i una vida millor per als estudiants. Es presenta la retroalimentació de l’experiència.
https://eduscol.education.fr/cid115197/le-conseil-de-la-vie-collegienne.html ?mddtab=23251

• Com arribar a una decisió col·lectiva: Cal prendre una decisió. Aquest és el moment, una pre-
paració seriosa i un ordre del dia clar ajudaran a prendre una decisió col·lectiva que reflecteixi 
l’opinió del grup.

• El tauler d’anuncis: Un lloc clar i ben identificat per tots els membres d’un grup és necessari 
per difondre informació important i fer que un projecte col·lectiu tingui èxit.

• Filosofia: l’enfocament del projecte tendeix a reunir els joves, al voltant d’un tema, una pregun-
ta, el descobriment d’una part del territori... El debat filosòfic permet als joves interrogar-se 
sobre el sentit de l’acció, sobre les idees trobades a nivell més global. És una oportunitat per 
prendre’s el temps d’aprendre a “pensar per un mateix” sobre la relació amb les coses, els 
altres, el món i un mateix.

2

Tema 7 - 1. ACTUAR A L’ESCOLA, A CASA, A LA MEVA COMUNITAT - 121

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Convertir-se en eco-ciutadà

Pluja d’idees: Aquesta tècnica permet al grup generar idees. El principi és donar curs als pensaments i 
buscar la quantitat d’idees més que la qualitat.
Jugar amb les paraules: no a tothom li és fàcil escriure una carta o text estructurat i organitzat imme-
diatament. La realització d’activitats per jugar amb les paraules permet produir missatges d’informació 
o comunicació.
Escriure un full d’acció: les idees flueixen. És el moment de produir una acció construïda que sigui 
coherent amb els objectius definits. Aquest full d’acció és una veritable eina de treball compartida per 
tots els participants de la classe.
Els tipus d’accions relacionades amb els projectes d’adaptació al canvi climàtic poden ser molt diver-
sos. Aquí hi ha 5 categories d’accions que es poden prendre:

• Recuperar un espai degradat, abandonat o en ruïnes: en un descampat, una zona escola, un espai 
verd a l’escola, un espai verd de barri o poble, un “refugi” per a la biodiversitat...

• Crear o desenvolupar: un joc educatiu, una exposició, una guia per descobrir un tema visitant un 
lloc, el barri... desenvolupar un espai dedicat dins de l’escola (interior o exterior), un recorregut 
de descoberta al voltant de l’escola, al barri, al poble...

• Sensibilitzar, iniciar altres: amb un diari dins de l’escola, amb una campanya d’informació i 
sensibilització a través dels diferents mitjans de comunicació disponibles: TIC, premsa i ràdio 
local, cartells o intervencions públiques, exposicions interactives o representacions... a l’escola, 
la biblioteca, el centre comunitari, l’ajuntament, a l’espectacle de fi d’any...

• Canviar el comportament de consum en el dia a dia.
• Crear un consell de la joventut a nivell escolar, a nivell d’ajuntament, com a extensió de l’ex-

periència dins de la classe.

3
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AVALUAR I PLANIFICAR
Tot un seguit d’interferències fan que un projecte funcioni o no, que assoleixi els objectius o els perdi, 
que s’enriqueixi o s’empobreixi. Aquests poden destacar-se observant:

• persones: les missions realitzades, les funcions exercides, les relacions mantingudes, les capa-
citats desenvolupades, el coneixement assimilat, el desig d’actuar i comprometre’s;

• el projecte: els objectius i els mitjans fixats;
• els perills i sorpreses del projecte: tots els aspectes positius i negatius que s’han afegit a l’acció 

sense haver estat planificats o imaginats al principi;
• representacions inicials i noves;
• sentiments..

4

Tema 7 - 1. ACTUAR A L’ESCOLA, A CASA, A LA MEVA COMUNITAT - 122

Elecció

L’alumnat forma de 5 a 6 grups.
Cada grup forma una llista electoral i ha de redactar un programa polític centrat en l’adaptació al canvi 
climàtic. Un apartat d’accions està dedicat al consum (menjar, aigua, energia...).
Un cop redactat el programa polític, cada persona dels caps de llista presenta el programa als altres 
grups. Es fa una votació per a cada programa.
Les dues llistes líders intenten guanyar vots a les llistes perdedores prenent les millors idees de les 
llistes.
A la segona ronda es presenten els dos últims programes consolidats en curs.
De nou, es fa una votació final per triar el millor programa.
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RESUM DEL PROJECTE
A nivell local, sobre la base de reunions i histò-
ries, l’objectiu és interessar-se per les decisions 
preses en el passat, al seu territori, per com-
prendre millor les conseqüències sobre l’escal-
fament global en el present... i pensar millor en 
el futur.

PARAULES CLAU
Ciència, empirisme, creença, cultura

• Buscar informació històrica, geogràfica i patrimonial so-
bre el territori que ha estructurat les activitats humanes 
en el passat i les eleccions realitzades per dur-les a terme 
(administracions locals, empreses, agricultura, comerç, 
transport, etc.).

• Escoltar i recopilar les històries de generacions anteriors 
que il·lustrin les activitats humanes i les decisions que es 
van prendre en el passat per dur-les a terme.

• Explicar i comprendre com les decisions preses han afa-
vorit o disminuït els efectes negatius sobre el CC

• Comprendre com la recerca científica ha permès anticipar 
(o no) les conseqüències de les nostres accions i elecci-
ons realitzades.

• Redefinir amb precisió les nocions de “Ciència”, “Empi-
risme” i “Creència” que porten l’ésser humà a aprendre, 
conèixer, comprendre, triar i actuar.

• Considerar les actituds “correctes”, els “processos” cor-
rectes que permetin prendre millors decisions avui per 
mitigar els canvis climàtics que s’esperen demà.

• Desenvolupar la capacitat de pensament crític de l’alum-
nat.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 7 - 2. APROFITAR EL PASSAT PER CONSTRUIR EL FUTUR - 123

2. APROFITAR EL PASSAT 
PER CONSTRUIR EL FUTUR

Memòries que cal explorar per entendre millor l’avui i pensar millor el demà

MARC METODOLÒGIC

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Identificar amb l’alumnat tot allò que pugui estar relacionat amb les activitats humanes, el clima i el 
canvi climàtic o la seva mitigació al nostre entorn immediat, en un radi de 25 km. Especificar les raons 
que ens porten a creure que hi ha un vincle entre aquestes activitats i el CC o la mitigació del CC. Clas-
sificar aquestes raons en una escala d’impacte climàtic.
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4
ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Presentar la investigació realitzada a la població local (famílies, representants elegits, etc.) mitjançant 
exposició, produccions digitals (pel·lícules, fotos, informes, etc.). Convidar els responsables dels pro-
jectes per a reunions/intercanvis/debats.

CONÈIXER I COMPRENDRE
A partir de les reunions, els intercanvis i els relats recollits, elaborar un informe històric, geogràfic, 
ecològic... de les responsabilitats humanes a les eleccions realitzades en el passat, ja sigui en el sentit 
de l’atenuació o l’accentuació.
Identificar els arguments que van portar a les decisions preses, bones o dolentes, i identificar si, en 
el context, eren o no rellevants. Identificar les alternatives que haurien estat possibles i que no es van 
seguir.
Establir l’enllaç entre una acció, vinculada a la cultura local o regional, i les possibles conseqüències 
sobre el CC.
Determinar com es van fer les eleccions i classificar-les segons 4 categories (arguments científics, 
empírics o creença, altres) i precisar i afinar la definició d’aquestes nocions.

3

AVALUAR I PLANIFICAR
Identificar els actors d’avui, els projectes innovadors, les accions humanes en diferents àmbits que 
podrien tenir un impacte en el futur i en el CC, positivament o negativament, tractant d’establir alguns 
criteris rellevants (pel que fa al treball realitzat a la fase prèvia).

5

DESPERTAR L’INTERÈS
Tractar de trobar “testimonis” que ens puguin ajudar a entendre aquests vincles, identificar-los al 
nostre territori. Posar-s’hi en contacte i considerar una correspondència, una trobada, una forma 
d’intercanvi. Conèixer emblemàtics “visionaris” que al seu moment van tenir plantejaments molt relle-
vants (o no). Conèixer els actors locals que han actuat al territori (Natura 2000, PNP, forestals, etc.)

2
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RECURSOS GENERALS

Recursos educatius

• Le parcours citoyen de l’élève (site Eduscol)
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html

• Les éco-délégués, des élèves acteurs du développement durable (guide du professeur / guide de l’élève / ressour-
ces)
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues

• Éducation au développement durable et labellisation E3D (Établissement en Démarche de  Développement Durable)
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable

• Document per a l’aprofitament i l’estalvi de l’energia; Govern d’Andorra, Centre d’Andorra Sostenible
https://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/No-perdis-energia.pdf

• web amb l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic
https://www.mediambient.ad/organs-i-estrategia 

• L’adaptació d’Andorra al Canvi Climàtic; a sota vídeo explicatiu
https://www.mediambient.ad/canvi-climatic 

• Altres
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/rr_sostenibilitat_
act_2016_def.pdf

http://lifeclinomics.eu/ca/edicions/

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-ac-
ciones

https://lifenadapta.navarra.es/es/inicio

MATERIALS DIDÀCTICS

• Des ressources sur le changement climatique
https://eduscol.education.fr/1132/changement-climatique

• Guide du FRENE «Se mettre en démarche de projet»
https://frene.org/methodologie-approche-pedagogique/fiche-ressource-se-mettre-en-d-marche-de-projet-26-07-2010-html/

• Centre de ressources du développement durable 
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Selection-d-outils-pedagogi-
ques-sur-le-changement-climatique»

• Equiterre
https://www.equiterre.org/solution/materiel-pedagogique-mon-ecole-branchee

• Nations unies 
https://www.un.org/fr/actnow

• Pàgina interactiva amb informació sobre el reciclatge i com fer-ho de manera correcta
https://www.mediambient.ad/reciclabe 

• Vídeo explicatiu del Conveni de Berna, que té com a objectiu garantir la conservació de la vida silvestre i el medi 
natural d’Europa
https://www.youtube.com/watch?v=KVpN2_u7gms 
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ESTRUCTURES

WEB D’INTERÈS

• Exposición divulgativa “Adaptación / Moldaera: La otra lucha contra el cambio climático / Klima-aldaketaren 
aurkako beste borroka”

• Maleta de l’energia - SCEA
• Altres

https://scea.cat/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-EA-en-linia3_definitiu.pdf

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/

http://www.agroambient.gva.es/va/web/ceacv/recursos-educatius-per-a-l-emergencia-climatica

https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/educacion-2/

• Vídeo on es mostra la Xarxa d’Infraestructures verdes d’Andorra amb itineraris per millorar la qualitat de vida i la 
sostenibilitat ambiental
https://www.mediambient.ad/infraestructuresverdes

• Projecte del Bus Jove, abonament per a joves per promoure l’ús del transport públic
https://www.joventut.ad/projectes 

• Procés de participació per a l’estratègia per a la cooperació en l’acció climàtica, EPiCC
https://epicc.opcc-ctp.org/ca/participeu-hi/ 

• Altres
https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/

https://xcn.cat/que-puc-fer/

https://participa.gencat.cat/processes/escacc

https://klina.navarra.es/

https://www.opcc-ctp.org/es/contenido/navarra

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/profil/particulier

• Site de LAMAP, projet le climat, ma planète et moi
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9575/le-projet-le-climat-ma-plan%C3%A8te-et-moi»

• Le rapport de l’OPCC sur le changement climatique en Hautes-Pyrénées 
https://www.brgm.fr/sites/default/files/documents/2021-06/reference-opcc2-rapport-opcc.pdf»

• Le site Eco-Ecoles
https://www.eco-ecole.org/

• Le site Agirlocal
https://agirlocal.org/

• Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Andorra
https://www.mediambient.ad/

• Andorra Sostenible
https://www.sostenibilitat.ad/

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Altres
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici/index.html

https://scea.cat/

http://escolesxesc.cat/
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Tema 8

TRANSPORT, MOBILITAT SOSTENIBLE

• Fitxa del projecte 8.1: L’impactes del transport i les alternatives

• Fitxa del projecte 8.2: Gambes noruegues al Magreb

• Fitxa del projecte 8.3: I què? Seguim endavant?
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RESUM DEL PROJECTE
Avui, en els nostres desplaçaments diaris: anar 
a escola, anar de compres, anar de vacances... 
utilitzem diferents modes de transport.
Aquests diferents mitjans de transport que tri-
em tenen impactes al nostre clima, la nostra 
salut, etc. Quins són? I com podem reduir-los?

NOTA: El transport té un impacte en els éssers 
vius a través de diferents processos: tot allò que 
pertany a la creació d’infraestructures (el con-
sum de l’espai que pot fragmentar els hàbitats i 
impermeabilitzar el sòl) o fins i tot el subminis-
trament d’energia (consum de recursos , canvi 
climàtic, contaminació atmosfèrica, contamina-
ció de l’aire...).

PARAULES CLAU
Manera de transport, sostenible/alternatiu, indi-
vidual/col·lectiu.

• Identificar els transports més contaminants i les alterna-
tives

• Prendre consciència de la contaminació causada pel 
transport (cotxe, avió...)

• Conéixer els diferents tipus d’energia utilitzats en el trans-
port

• Ser conscient de l’esgotament dels recursos naturals uti-
litzats per al transport i dels possibles combustibles al-
ternatius

• Descobrir i promoure modes de transport sostenible i al-
ternatius al cotxe privat

• Comprendre concretament l’impacte del transport a la 
salut

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 8 - 1. L’IMPACTE DEL TRANSPORT I LES ALTERNATIVES - 128

1. L’IMPACTE DEL TRANSPORT 
I LES ALTERNATIVES

Qüestionar i canviar les pràctiques

MARC METODOLÒGIC

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Conèixer els mitjans de transport utilitzats per l’alumnat, n’hi ha d’altres? Discutir els impactes; desta-
car els impactes negatius: en els éssers humans, a la biodiversitat, etc.
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DESPERTAR L’INTERÈS
Comparar els mitjans de transport que utilitza l’alumnat amb el que utilitzaven les persones grans quan 
tenien la seva edat. Mesurar-ne l’impacte en el canvi climàtic.

2

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Història del transport: de la invenció de la roda al transport globalitzat.
Pluja d’idees sobre l’energia utilitzada en el transport i la documentació de la investigació
L’alumnat compara el consum d’energia de diferents mitjans de transport (càlcul de conversió d’ener-
gia).
Síntesi mitjançant la realització d’una “etiqueta energètica” dels diferents modes de transport (per a un 
viatge de la mateixa distància: energia utilitzada i consumida, producció de CO

2
)

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Enquesta sobre els mitjans de transport utilitzats per l’alumnat a les aules per acudir a l’escola.
L’alumnat prova un nou mitjà de transport per venir a l’escola o al col·legi durant una setmana (qua-
drícula a emplenar amb la distància recorreguda, el mitjà de transport, el temps que es triga a arribar, 
les emissions de CO2 i sensació).

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Organitzar un viatge o una excursió o una altra activitat d’almenys 5 km: L’alumnat determina la millor 
solució per fer aquest viatge. Especifica les característiques de la ruta que trien i organitzen el viatge.5
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RESUM DEL PROJECTE
Es tracta de recolzar-se en un projecte concret 
a escala europea per mesurar la complexitat del 
problema de la “mitigació” a diferents escales i 
sobre temes diferents.

PARAULES CLAU
Informació, dades, sistema, escala.

• Comptar amb un projecte de desenvolupament concret, 
en un territori europeu, per aprendre i comprendre millor 
la complexitat de pensar i actuar, individualment i col·lec-
tivament, a favor de la mitigació del canvi climàtic.

• A partir d’un gran projecte concret, ser capaç d’identificar 
les persones implicades, les dades i la informació, i les 
qüestions de vegades contradictòries plantejades entre si.

• Mesurar l’impacte potencial d’un gran projecte a diferents 
escales geogràfiques (continental, nacional, regional, de-
partamental, local).

• Mesurar els impactes potencials d’un gran projecte a di-
ferents plans (geogràfics, geològics, ecològics, humans, 
patrimonials, etc.).

• Desenvolupar la capacitat de pensament crític de l’alum-
nat.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tema 8 - 2. GAMBES NORUEGUES AL MAGREB - 130

2. GAMBES NORUEGUES 
AL MAGREB

El projecte de la Travessa Central del Pirineu

MARC METODOLÒGIC

1

FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
L’alumnat esmenta els mitjans de transport que coneixen per travessar el Pirineu. Intenta considerar 
totes les possibilitats per creuar el Pirineu (per terra, per aire, per mar, amb metro,...)
L’alumnat intenta determinar totes les raons per les quals podria ser “necessari” creuar el Pirineu.
Presentar el viatge de la gamba: pescada a Noruega, travessa Europa: dues setmanes fins al Marroc per 
ser pelada i tornar als nostres supermercats.
Demaneu a l’alumnat que reaccionin i anotin els elements espontàniament.
Recursos:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460041/IPOL-PECH_ET(2011)460041_
FR.pdf
https://www.consoglobe.com/crevette-rose-2432-cg
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3

CONÈIXER I COMPRENDRE
Classificar la “informació” recopilada, comprovar-la, cercar les fonts i identificar els arguments a favor i 
en contra del projecte. Identificar les motivacions de les persones responsables del projecte, Identificar 
les motivacions de les associacions o estructures que estan en contra del projecte.
Identificar els elements que semblen anar en la direcció de mitigar el CC i identificar els elements que 
semblen anar en la direcció d’amplificar el CC. Identificar els problemes més profunds, desxifrar-los 
per formar-se una opinió pròpia sobre el projecte.
Crear un joc de rol en què es posin en escena diverses persones implicades en el projecte. I jugar.

ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Organitzar un esdeveniment local per informar la població sobre el projecte del TCP, els seus proble-
mes i com pot o no repercutir al CC.
Preparar diferents mitjans de comunicació, escrits, audiovisuals, digitals, etc. per alimentar l’esdeveniment.
Fer que el públic qüestioni la complexitat i el caràcter sistèmic del projecte TCP a nivell local.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Trobar altres exemples pirinencs.5

DESPERTAR L’INTERÈS
Conèixer el projecte europeu de la Travessa Central del Pirineu (TCP) realitzat per L’equip d’Eurosud 
Transport i especificar com aquest projecte pot repercutir al nostre territori i més enllà.
Identificar les persones i les entitats que pertanyen a Eurosud Team, els temes en joc, la documenta-
ció posada a disposició per tal d’elaborar una visió de conjunt del projecte.
Buscar a les plataformes digitals articles relacionats amb la història del TCP i identificar accions per 
promoure o qüestionar aquest projecte.
Buscar associacions, estructures i moviments al Pirineu que s’hagin posicionat sobre qüestions rela-
cionades amb el TCP. Reunir-se amb ells.

2
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RESUM DEL PROJECTE
Mobilitat sostenible, ecomobilitat, mobilitat acti-
va...
Com pot tothom canviar els seus viatges per te-
nir un menor impacte en el canvi climàtic?

PARAULES CLAU
Ecomobilitat, mobilitat sostenible

Tema 8 - 3. I QUÈ? SEGUIM ENDAVANT? - 132

3. I QUÈ? SEGUIM ENDAVANT?
I jo, com em moc?

• Conscienciar sobre els modes de transport sostenibles
• Conèixer les seves opcions i hàbits de transport i les se-

ves conseqüències
• Identificar i aplicar modes de transport més ecològics
• Donar a conèixer les accions per animar la gent a fer-ho

OBJECTIUS EDUCATIUS

MARC METODOLÒGIC

DESPERTAR L’INTERÈS
Promoure els avantatges de la mobilitat sostenible a través de diversos exemples: El pedibus: “jo 
camino amb la meva quadrilla abans d’anar a l’escola”, “M’esbargeixo”, amb bicicleta i a peu: “Jo faig 
exercici regularment”...

2

3

CONÈIXER I COMPRENDRE
En un mapa:
1. Localitzar el centre escolar, els domicilis de l’alumnat de la classe i els mitjans de transport 

utilitzats

2. Localitzar llocs freqüentats per l’alumnat (per exemple, parc, gimnàs, biblioteca, fleca, etc.) i 
punts negres (encreuaments perillosos, passos de vianants ocults...)

3. Identificar les possibilitats de viatges compartits i les rutes alternatives

L’alumnat calcula el temps i la petjada ecològica dels seus desplaçaments a l’escola durant una setma-
na utilitzant una calculadora (https://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/ tempo/planete/
portail/labo/empreinte.html) i es registren els resultats de la classe.

1
FER EMERGIR LES REPRESENTACIONS
Conèixer els mitjans de transport utilitzats per l’alumnat, n’hi ha d’altres? Discutir sobre els impactes? 
Destacar els impactes negatius: en els éssers humans, a la biodiversitat, a la salut, etc.
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ACTUAR COM A ECO-CIUTADANIA
Desafiament d’ecomobilitat: A l’aula s’organitza un repte durant una setmana. L’objectiu és animar les 
persones més petites i les seves famílies a explorar altres maneres de viatjar. S’anota el resultat de 
la classe.
Per promocionar la feina feta anteriorment, l’alumnat prepara un dossier/exposició per a altres clas-
ses, pares i mares, professorat, càrrecs electes i públic en general.
Centrar-se en els “punts negres” permetrà plantejar solucions amb els responsables.

4

AVALUAR I PLANIFICAR
Avaluació de la reducció de la petjada de carboni: la classe diferencia entre el resultat a l’inici del pro-
jecte i el del repte de l’ecomobilitat.
Avaluar la participació i el progrés de l’alumnat.

5

Ecomobilitat a les escoles
Què hi ha en joc?

Social
Educació

Urbà
Medi ambient

Instal·lacions sanitàries

Creació d’enllaços
Desenvolupar l’ajuda mútua
Creació de valors

Aprenentatge dels modes actius
Desenvolupar l’autonomia
Preparar les persones més petites per a la mobi-
litat del demà

Un entorn de vida més tranquil
Reducció de les molèsties i els conflictes
Compartir els usos i l’espai públic

Limitar la contaminació atmosfèrica
Reduir els gasos amb efecte d’hivernacle

Desenvolupar modes actius
Fomentar l’activitat física

Figura 10. Diagrama dels problemes d’ecomobilitat a les escoles
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RECURSOS GENERALS

MATERIALS DIDÀCTICS

Recursos educatius
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• Centre de ressources en écomobilité
https://www.ecomobilite.org/-ecomobilite-scolaire-13-

• Site EuroSud Team à l’initiative de la Traversée Centrale des Pyrénées 
https://www.eurosudteam.com/

• Une mine d’informations regroupées sur la TCP 
https://www.pyrenees-pireneus.com/Transport-Pyrenees/TCP-Traversee-Centrale-Pyrenees/index.php

• ACTIVAL
https://www.pyrenees-pireneus.com/Transport-Pyrenees/TCP-Traversee-Centrale-Pyrenees/Transpy-TCP-ArumentaireAC-
TIVAL.pdf

• Ressources méthodologiques et pédagogiques sur l’écomobilité  scolaire
https://mobiscol.org/pedagogie/

• L’histoire des crevettes 
https://www.consoglobe.com/crevette-rose-2432-cghttps://www.consoglobe.com/crevette-rose-2432-cg 

• Projet pédagogique «Je suis écomobile»
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile

• Guide pédagogique de la mobilité durable de France Nature Environnement
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021

• Altres
https://www.youtube.com/watch?v=HZ0OwaRPFt4 (Jornada sobre Plans de mobilitat sostenible en empreses_Vídeo)

https://www.mediambient.ad/images/stories/CanviClimatic/Memoria_ENM.pdf (Estratègia Nacional de mobilitat 2021-
2050)

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/190131_plan_director_de_movilidad_sostenible_de_navarra.pdf

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/incidencia-en-politicas-publicas/seguimiento-de-politicas-de-transpor-
te-y-movilidad/aportaciones-al-anteproyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible

https://www.aragon.es/-/movilidad-sostenible

http://mobilitat.gencat.cat/ca/temes/mobilitat_sostenible/practica_mobilitat/

https://www.diba.cat/web/carreteres-locals-i-mobilitat/exposici%C3%B3-mobilitat-urbana-reptes-i-solucions

https://xarxamobal.diba.cat/planificaci%C3%B3-de-la-mobilitat

https://xarxaenxarxa.diba.cat/temes/mobilitat-sostenible

• Altres
https://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/Estalvia-Energia.pdf

https://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/No-perdis-energia.pdf

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/07/Mediateka/3_Mugikortasun iraunkorra_mugi zaitez unitatea.pdf?hash=de8e-
58333e102c1cea9aab1914823be7

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/red-sostenibles-movilidad

https://www.ccoo.es/e9dd346f3f80267c801060ad20f07fdb000001.pdf

https://www.aragon.es/documents/20127/90276726/Informe-2020-economico-3-3-2-Energia-CESA-v2.pdf/c2240646-
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ESTRUCTURES

WEB D’INTERÈS
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4462-4ac7-3b40-220da417854e?t=1637238302182

https://www.jovesimobilitat.cat/proposta-didactica-mobilitat-i-medi-ambient/

https://sites.google.com/a/xtec.cat/mobilitat-sostenible/recursos-educatius

• Altres
https://www.mediambient.ad/aire-net-motor-apagat (campanya per a la reducció de les emissions)

https://www.mediambient.ad/calcula-les-teves-emissions (joc per a calcular les emissions de CO2)

https://www.mediambient.ad/transicio-energetica/mobilitat-sostenible?id=536 (Estratègia nacional de mobilitat)

https://www.mediambient.ad/canvi-climatic/mercat-compensacio-emissions (Mercat de compensació d’emissions)

www.absostenible.es

https://aragonuniversidad.es/universidad/el-transporte-sostenible-y-la-educacion-ambiental-centran-el-debate-en-la-ara-
gon-climate-week/

https://www.itainnova.es/blog/noticias/aragon-lidera-el-proyecto-smart-hy-aware-dentro-del-programa-de-movilidad-soste-
nible-interreg-europe/

http://mobilitat.gencat.cat/ca/temes/observatori_de_la_mobilitat/

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici/

https://www.tuproyectodevida.es/ca/transport-sostenible/

https://sostenibleosustentable.com/ca/mobilitat-sostenible/

• Oficina de l’Energia i el canvi climàtic (Govern d’Andorra)
https://www.mediambient.ad/

• Andorra Sostenible
https://www.sostenibilitat.ad/

• Andorra Recerca + Innovació 
www.ari.ad

• Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Urbana (Medi Ambient i Sostenibilitat)
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici

• Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici

• Institut Català d’Energia (ICAEN)
https://icaen.gencat.cat/ca/inici/
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Aquesta xarxa transfronterera d’educació ambiental reuneix 85 membres units per una 
mateixa dinámica: desarrollar i promoure al llarg dels Pirineus accions d’educació ambien-
tal i de valorització patrimonial.
www.repv.org

El disseny d’aquesta guia educativa va ser col·legiat. Va basar-se en la mobilització d’un grup transfronterer de la Xarxa 
Educació Pirineus Vius coordinada per LPO France i el seu soci Projectcat, així com pel CPIE Bigorre-Pyrénées. També 
s’ha establert una col·laboració amb la inspecció acadèmica dels Alts Pirineus

Les diferents estructures que participen al següent grup de disseny són membres de la xarxa d’Educació Pirineus Xarxa 
Educació Pirineus Vius:

Des de fa gairebé 50 anys, el Centre Permanent d’Iniciatives per al Medi Ambient (CPIE) 
Bigorre-Pyrénées, ha desenvolupat projectes d’educació ambiental per a tothom i ha 
acompanyat els territoris en el procés de desenvolupament sostenible. Les seves accions 
s’adrecen a un públic de totes les edats i tots els horitzons, mitjançant activitats excur-
sions i tallers.
https://www.cpie65.fr/

Projectcat (Cat) és una consultora especialitzada en la gestió de projectes mediambien-
tals i socials. Vinculat a la Xarxa Educació Pirineus Vius des de fa més de 15 anys i amb 
una àmplia xarxa de contactes al Pirineu.
info@projectcat.eu

Associació per a la protecció de la natura creada el 1912, la LPO França acull administra-
tivament la Xarxa Educació Pirineus Vius des del 1998.
https://www.lpo.fr/

SEO/BirdLife, la Societat Espanyola d’Ornitologia, fundada el 1954, amb la missió de con-
servació de la biodiversitat amb la participació i implicació dels ciutadans.
https://seo.org/

L’Oficina Central de la Cooperació a l’Escola dels Alts Pirineus (OCCE65) gestiona i diri-
geix   les cooperatives escolars afiliades als Alts Pirineus.
https://ad65.occe.coop/

Education Environnement 64 (EE64), és una associació sota la llei de 1901, creada el 1988. 
La seu central es troba a Buzy, a la regió de Haut-Béarn, a 25 km al sud de Pau. Participa 
en un ampli projecte educatiu que promou el descobriment de la natura i la conscienciació 
mediambiental.
https://education-environnement-64.org/

CEA Alt Ter és una associació dedicada a l’educació a través del descobriment de l’entorn 
natural, medi ambient i el patrimoni històric i social..
https://www.alt-ter.org/

L’objectiu de Mendikate és promoure i difondre l’educació ambiental i el respecte a la 
natura a les zones de muntanya, promovent-ne els valors culturals, patrimonials, històrics 
i esportius.
https://www.mendikat.es/

Andorra Recerca i Innovació és una fundació amb la missió de generar coneixement i 
desenvolupar solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes actuals i de 
futur de la societat andorrana. Els destinataris de l’activitat d’aquesta són el conjunt de la 
societat andorrana, l’actual i la futura, i per extensió, la societat global. 
https://ari.ad/







www.naturclima-poctefa.eu www.repv.org

Aquest dossier et permetrà desenvolupar activitats educatives al voltant del tema “Adaptació al canvi climàtic” en conne-
xió amb el programa escolar dels cicles 3 i 4.
És una primera aproximació a temes relacionats amb el canvi climàtic, que ofereix la consciència de la necessitat d’actuar 
i la imaginació de solucions concretes per adaptar-s’hi. L’objectiu és mostrar que cada gest compte i que hi ha diverses 
maneres d’actuar per limitar el canvi climàtic, tant a nivell personal com col·lectiu.

www.cpie65.fr


