PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

CANVI CLIMÀTIC:
CAUSES I
CONSEQÜÈNCIES
 Espai: Qualsevol parc, jardí o plaça
 Dies disponibles: De dilluns a
divendres

 Temporada: Tot el curs
 Durada: 2 h
 Nivell educatiu: CICLE INICIAL
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 Nombre d’alumnes: Es recomana un
grup-classe.

 Inscripcions aquí (tràmit:
“Canvi climàtic: causes i
conseqüències”)

Activitat per descobrir d’una manera lúdica i dinàmica què és el
canvi climàtic, a què es deu, quins impactes té i com podem fer-li
front.
Objectius principals:

- Familiaritzar-se amb els conceptes de canvi
climàtic i efecte hivernacle.
- Identificar les principals
l’escalfament global.

causes

de

- Entendre algunes de les conseqüències
que té el canvi climàtic tant a escala global
com a escala local.
- Entendre que el canvi climàtic és una
realitat i descobrir algunes estratègies
d’adaptació que es donen en els diferents
ecosistemes naturals.

- Aprendre quines accions podem dur a
terme per mitigar el canvi climàtic i com
poder adaptar-nos als seus impactes.

L’activitat es realitza seguint el format d’una gimcana en la qual els participants han de superar diverses proves
de coneixements i habilitat relacionades amb el canvi climàtic. Al finalitzar es fa una posada en comú per assolir
conceptes i descobrir alternatives per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.
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Correspondència amb el currículum de CI

Àmbit de coneixement del medi:


Inscripció

Dimensió món actual:
 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què
vivim.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les
actuacions que els afecten.
 Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.



Dimensió ciutadania:
 Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un
consumidor responsable.



Àmbit d’educació en valors:


Dimensió personal:
 Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
 Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.
 Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.



Dimensió Interpersonal:
 Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.



Dimensió social:
 Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.
 Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia.

