
QUÈ ÉS?

Encara som a temps de reduir les nostres emissions  
abans del col·lapse climàtics.  

Doncs, fem-ho!

Aquesta és una prova pilot per a un projecte capaç  
de generar una resposta activa, creativa  

i motivadora als centres i la seva comunitat 
educativa per reduir la nostra petjada  

de carboni.

STOP  
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA!

MICROXARXA

COL·LAPSE CLIMÀTIC? AVUI NO, GRÀCIES! 

Metodologia: 
US PLANTEGEM  

LA PROPOSTA COM  A  
PROJECTE D’APRENENTATGE  

I SERVEI (APS) O COM  
A SERVEI  

COMUNITARI (SC)

OBJECTIUS  
D’APRENENTATGE

Entendre la complexitat de les 
problemàtiques ambientals i, 

concretament, la de les vinculades 
al canvi climàtic

Treballar col·laborativament per 
dur a terme una acció dissenyada 

i executada pels alumnes 

OBJECTIUS  
SERVEI

Contribuir de forma activa 
a la generació de solucions 

destinades a mitigar mitigar el 
canvi climàtic o a adaptar-s’hi

Afavorir la sensibilització 
sobre la problemàtica del canvi 

climàtic més enllà del centre



A l’aula (1 h) 

Implicacions socials i ecològiques de la 
nostra elecció a l’hora de consumir. Entendre 
el consum des de la perspectiva energètica 
i com la petjada de carboni dels diferents 

materials que consumim marquen una 
diferència en funció d’alguns criteris, com 

procedència, consum de temporada, tipologia 
de materials i model energètic de les zones 

productores o de transport, entre altres 
qüestions.  

A l’aula (1 h)

Visualització dels impactes del 
canvi climàtic també a la zona del 

Mediterrani, la Península, Catalunya i 
Lleida a través de la revisió d’informes, 

notícies, etc.

A l’aula (1 h)

A través de la simulació d’una problemàtica 
ambiental i la representació dels diferents 

agents implicats, els alumnes podran 
experimentar la complexitat dels problemes 

ambientals.  

Explorar diferents propostes 
d’acció i seleccionar  

una per dur-la a seleccioinar-ne

[A més d’aquesta sessió guiada, es 
requeriran unes 4 sessions a l’aula 
aproximadament per poder acabar 
de dissenyar i planificar l’actuació 

escollida].

SESSIÓ 1 
QUÈ FA EL NOSTRE CONSUM? SESSIÓ 2 

EL CANVI CLIMÀTIC TAMBÉ  
ÉS A CASA NOSTRA 

SESSIÓ 3 
PROBLEMES COMPLEXOS –  

SOLUCIONS CREATIVES I EMPÀTIQUES 

SESSIÓ 4 
ACCIONA’T 

(DISSENYA I EXECUTA L’ACCIÓ!) 

SESSIÓ  5 
AVALUEM L’IMPACTE  

A l’aula (1 h)

Avaluar l’impacte del projecte sobre  
la sensibilització dels alumnes.  

ESQUEMA DE LA PROVA PILOT – Proposta inicial per als centres



STOP EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
CURS 2022/2023 

Octubre
SESSIÓ 1:  

QUÈ FA EL NOSTRE  
CONSUM?

Novembre 
SESSIÓ 2:  

EL CANVI CLIMÀTIC TAMBÉ  
ÉS A CASA NOSTRA

Desembre
SESSIÓ 3:  

PROBLEMES COMPLEXOS – 
SOLUCIONS CREATIVES  

I EMPÀTIQUES

Del gener a l’abril  
SESSIÓ 4:  
ACCIONA’T  

(Dissenya i executa)

Maig 
SESSIÓ 5:  

AVALUEM L’IMPACTE

Prova pilot: COL·LAPSE CLIMÀTIC? AVUI NO, GRÀCIES!  

Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd 

Més informació:  
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-stop-emergencia-climatica
Tel. 973 700 455    /    agenda21escolar@paeria.es

“He après que mai  
s’és massa petit per 
marcar la diferència”
 
Greta Thunberg

Aquesta és una prova pilot que volem implementar en dos centres. Es contactarà amb els centres 
interessats per valorar-ne la proposta més detalladament i fer la selecció, si calgués

Termini de preinscripció i entrega de projecte ambiental: fins al 30 de setembre


