
                                                                    
 
                                        
 

 
 
 
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1992 a Barcelona, que  
proporciona serveis i projectes dins de l’àmbit de les energies renovables, l’ús eficient de 
l’energia, el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. A més imparteix els seus 
coneixements amb conferències, exposicions i tallers educatius adreçat a tots els públics.  
Per a més informació consulteu la nostra web: www.ecoserveis.net 
 

Projecte dins del Programa Comenius 
Aquest any i en el marc del programa europeu Lifelong Learning Programme hem iniciat un 
nou projecte dins del sub-programa Comenius,’ Changing with the Climate’ 
http://www.changingwithclimate.info 
 
L'objectiu del projecte és: 

- Desenvolupar una xarxa europea d’escoles on poder compartir experiències i recursos 
envers el Canvi Climàtic 

- Motivar un aprenentatge actiu 
- Estimular una acció positiva 

 
El projecte ofereix: 

- Fàcil accés a diferents recursos pedagògics 
- Incorporació del canvi climàtic al currículum educatiu 
- Contacte amb escoles d’altres regions europees 
- Possibilitat d’assistir a tres congressos: Barcelona, Regne Unit, Hongria 

 
Què implica participar: 

- Associar-se amb d’altres escoles europees i compartir l’experiència 
- Realitzar un mínim de 5 classes a l’any utilitzant els recursos de la xarxa 
- Desenvolupar accions, individuals o col�lectives, que limitin o mitiguin el canvi 

climàtic 
 
Com formar part de la xarxa: 

- Emplenar sol�licitud: 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJUUUppYTNIRzc
wcXFCRW5VeG1qQnc6MQ 

 
Més informació: 
Dirigit a alumnes entre 10 – 15 anys  
Recursos que presenta Ecoserveis: 

- joc interactiu Ecoville; creació d’una ciutat el més sostenible possible, fent ús de 
l’energia de la forma més eficient i reduint al màxim  les emissions de CO2 
http://ecovillelejeu.com/ 

- exposició Apunta’t al canvi:14 pòsters il�lustratius que mostren el canvi climàtic des 
de 14 àrees diferents 
http://ecoserveis.net/ca/expo-pub-jor/apuntata.html 
 

Com a complement del recurs escollit s’ofereix als alumnes identificar la seva petjada de 
carboni associada al seu dia a dia quotidià, tot fent ús de diferents calculadores que trobem a 
internet: 
http://www.josoclasolucio.com/calculadora/indexcat.php 
 
Si esteu interessats en participar, contacteu amb: 

 
Núria Domingo 
e-mail: nuria@ecoserveis.net 
telèfon: 934590022 


