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Acciónatura, amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya, presenta dues 
exposicions sobre les causes, els efectes i les solucions de l’escalfament global 
en la biodiversitat i el territori català. Les exposicions estan dirigides a edats 
compreses entre els 6 i els 18 anys, a través dels diferents centres escolars i 
canals d’informació i sensibilització ambiental i juvenil. 
 
L’objectiu és mostrar d’una manera molt visual les evidències de l’escalfament 
global sobre el territori català, amb una atenció especial a la biodiversitat, i 
explicar què s’amaga darrera d’aquest canvi climàtic a Catalunya, informant 
sobre les causes que el provoquen i els efectes que comporta.   
 
Es tracta d’oferir eines als alumnes per entendre les causes i les conseqüències 
d’un problema global, però sobretot promoure un canvi d’hàbits, mitjançant 
consells de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb un llenguatge i 
gràfica propera als escolars, i al públic jove en general.  
 
Les exposicions pretenen que els alumnes entenguin que el canvi climàtic no 
és només un problema llunyà (desgel dels Pols,  huracans o tornados tropicals), 
sinó que els seus impactes han arribat també a Catalunya, i es veuen cada dia 
al territori (degradació de les praderes de posidònia al Mediterrani, augment 
del nivell del mar al Delta de l’Ebre...). Encara que es tracti d’un problema 
global, hem d’actuar sobre tot a nivell local, i regional. 
 
Les dues exposicions s’acompanyen d’un dossier que inclou el “Test del 
termòmetre”, per realitzar una activitat amb els alumnes i mesurar els seus 
coneixements sobre el canvi climàtic i veure com poden reduir el seu impacte 
en l’escalfament global. 
 
 
Per a més informació 
José Luis Gómez 
Àrea Comunicació i Canvi Climàtic 
93 237 38 02 
jl.gomez@accionatura.org
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Amb l’objectiu de sensibilitzar a un públic cada vegada més jove, Acciónatura 
ofereix un recurs adreçat a nens i nenes de 6-11anys, amb l’objectiu de 
començar a familiaritzar-los amb el canvi climàtic, un problema transversal 
que implica molts dels coneixements que aniran rebent durant la seva 
formació (cicle del carboni, procés de la  fotosíntesi, combustibles fòssils, 
energies renovables, transport i mobilitat, etc.). 
 
L’exposició tindrà com a un dels seus eixos principals com la biodiversitat i la 
conservació del patrimoni natural poden jugar un paper important en la lluita 
contra el canvi climàtic, tant pel que fa a mitigar i adaptar-se a les 
conseqüències que l’escalfament global té en els ecosistemes catalans, com 
en el paper que la natura pot fer com a aliada (magatzem de carboni, 
ordenació i gestió natural, usos del sòl, etc.). 
 
 
 

 
 

       Alumnes de Primària de l’Escola la Mercè de Barcelona. 
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Recorregut Expositiu 
 

 
1. Títol: El canvi climàtic també t’afecta a tu 
 
2. Què passa al planeta: La terra s'està escalfant. La temperatura del planeta 
ha apujat prop d’un grau en els últims cent anys. Sembla poc, però aquest 
canvi petit amenaça molts animals i moltes plantes. Gràfic de la Terra amb els 
llocs on l'escalfament és més clar: pols (ossos polars i foques en perill), tròpic 
(augment de la força dels huracans), Àfrica subsahariana (sequera), Nord 
Europa (inundacions)... 
 
3. Què passa a Catalunya: La teva terra també s'està escalfant. Els científics 
adverteixen que la Mediterrània serà una de les zones més afectades pel canvi 
climàtic. La temperatura està augmentant aquí més que a la mitjana del 
planeta. Gràfic de Catalunya amb els llocs on l'escalfament provoca ja 
conseqüències: Pirineus (desglaç de les glaceres, estacions d’esquí en perill i 
exemple de la perdiu nival), Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà i 
desembocadures de rius (inundació per l’augment del nivell del mar), 
Montseny (desaparició de les fagedes), mar (praderes de posidònia i 
desaparició dels corals mediterranis), sud de Catalunya (falta d’aigua). 
 
4. Explicació temperatura: Per què és tan greu que la temperatura augmenti 
uns graus? L’objectiu d’aquesta part és explicar als infants que els petits canvis 
de temperatura tenen conseqüències molt grans en la natura i en els éssers 
vius. Utilitzarem exemples visuals com un gelat que es desfà quan la 
temperatura baixa un grau o la perdiu nival dels Pirineus que sense neu no es 
pot amagar. Passem de l’exemple general a l’exemple local. 
 
5. Explicació de l’efecte d’hivernacle: Per què s'està escalfant el planeta? 
Gràfic de l’efecte d'hivernacle i representació visual de les activitats humanes 
que emeten més gasos d’efecte d’hivernacle: Electricitat / Transport / Indústria 
/ Ramaderia / Agricultura / Destrucció de boscos Aquest apartat de l’efecte 
d’hivernacle allarga l’exposició, però a primària no s’estudia el fenomen del 
canvi climàtic i per a molts infants serà la primera presa de contacte amb el 
tema. 
 
6. Les solucions: Com podem evitar-ho? Explicació gràfica de la regla de les 
tres R: Recicla / Redueix / Reutilitza. Juntament amb la campanya de la 
comunitat Europea: abaixa, apaga, recicla i camina. 
 
7. Joc del canvi climàtic: El termòmetre climàtic de l’escola. És tracta del gràfic 
d’un termòmetre, reproduït a escala gran, que en lloc de graus es divideix en 
quatre nivells. Els nivells indiquen si els infants, tant a casa seva com a l’escola, 
tenen hàbits que frenen el canvi climàtic o l’acceleren. Per saber la classe o 
l’escola a quin nivell és, els alumnes hauran de fer un test sobre els seus hàbits. 
El professor tindrà les respostes. En fer el còmput final, informarà els infants de 
quin és el seu nivell com a grup en el termòmetre climàtic. El test és un DinA4 
per les dues cares (PDF) que s’enviarà per correu electrònic a les escoles. 
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La mostra s’estructura en cinc àrees temàtiques sobre les causes i les solucions 
al canvi climàtic al territori català: fenòmens meteorològics, biodiversitat i 
patrimoni natural, impactes socioeconòmics, transport i mobilitat, i com lluitar 
contra el canvi climàtic des de casa.  
 
Els cartells donen un paper dominant a una fotografia impactant i un titular que 
cridi l’atenció de l’alumne. El text inferior del cartell situarà el cas concret al 
que es faci referència, tant geogràficament com a nivell dels diferents apartats 
dels continguts tractats (ecosistemes terrestres i marins, animals i plantes, 
impactes econòmics, fenòmens meteorològics, riscos per a la salut, consum 
més sostenible, canvis d’hàbits, etc.). 
 
 

 
 
 
ÀREES TEMÀTIQUES: 
 
1. Fenòmens meteorològics: Protocol de Kioto, pèrdua de superfície gelada en 
als pols, tempestes i huracans tropicals... el canvi climàtic pot semblar-nos un 
problema llunyà, però les seves devastadores conseqüències ja s’estan notant 
també a Catalunya. L’augment de la temperatura mitjana al nostre territori  ha 
estat el doble del registrat a escala mundial. La nostra localització geogràfica, 
a la zona més sensible d'Europa a l'escalfament del planeta, ens fa 
especialment vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic: inundacions, 
pujada del nivell del mar, sequera, major risc d'incendis, etc. 
 
2. Biodiversitat i patrimoni natural: els cicles vitals d'animals i de plantes 
relacionats amb el clima i el temps estan experimentant variacions com a 
conseqüència de l'augment de la temperatura mitjana de la superfície 
terrestre. Això afecta la reproducció, la pol·linització, la migració, els cicles 
d’alimentació i, en general, la supervivència de moltes espècies. Els 
desequilibris en els ecosistemes afecten a la nostra biodiversitat i el patrimoni 
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natural, situació que podria agreujar-se amb l'augment de temperatura previst 
en les pròximes dècades. 
 
3. Impactes socioeconòmics: els impactes del canvi climàtic en l'economia i 
en la societat catalanes són i seran especialment severs, sobretot en sectors 
com l'agricultura o el turisme. Els desastres naturals i els fenòmens climàtics 
extrems en general (sequera, pluges torrencials, etc.) generen pèrdues 
milionàries en infraestructures i en l’agricultura, i sectors clau com el turisme han 
de preparar-se davant fenòmens com la pujada del nivell del mar, o la pèrdua 
de superfície nevada a les zones de muntanya. La societat també està molt 
exposada a l'increment de malalties infeccioses i contagioses, moltes de les 
quals procedents d'àrees de clima àrid i semiàrid del nord d'Àfrica, i que troben 
acomodament a la nova situació climàtica del nostre país. 
 
4. Transport i mobilitat: el transport és responsable de prop d'una quarta part 
de les emissions de gasos d'efecte d’hivernacle, alhora que és l'àmbit que 
presenta un potencial més gran d'estalvi i d’eficiència energètica a curt i mig 
termini. Promoure el transport públic i la utilització de nous combustibles i noves 
tecnologies es fa imprescindible per reduir les emissions generades pel 
transport i per oferir alternatives a un mercat energètic col·lapsat, que cada 
vegada compta amb menys reserves de petroli, menys accessibles i de pitjor 
qualitat. 
 
5. Combatre el canvi climàtic des de casa: les emissions de gasos d'efecte 
d’hivernacle produïdes directament, o indirectament, per les llars catalanes  
s'inclouen, com passa amb el transport, en els anomenats sectors difusos 
d'emissió. Aquests, que no estan regulats de forma específica pel Protocol de 
Kioto, són responsables d'un 66% de les emissions a nivell català. Reduir el 
consum i millorar l'eficiència energètica reduirà els nivells d'emissions generats 
per la crema de combustibles fòssils, com el petroli, el gas o el carbó. Mitigar el 
canvi climàtic està en les nostres mans. És suficient amb canviar certs hàbits de 
la nostra vida diària. 
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