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Resum  

 

Aquest Treball Final de Grau s'ha desenvolupat en dues premisses principals: el canvi             

climàtic i l'escola. Per poder fer aquest treball, primer s’ha elaborat un marc teòric on es                

cerquen les bases científiques del canvi climàtic. Les dades principals dels estudis científics             

són alarmants: pujada de les temperatures, augment del CO2 atmosfèric, augment del nivell de              

la mar a causa de la fusió dels casquets polars, augment de la vida a les ciutats, problemes de                   

salut derivats de l’augment de la contaminació i la calor, així com també s’assegura que               

l’emergència és real i que hi ha molt poc temps per actuar. A continuació, s’ha fet un estudi                  

de les pràctiques relacionades amb el canvi climàtic i que s’han realitzat a diferents escoles,               

principalment d’Espanya però també d’altres llocs del planeta, i les quals es fonamenten en              

activitats rellevants realitzades a aquestes escoles o com a plataformes d’ús virtual. En tercer              

lloc, s’exposa una proposta didàctica per poder dur-la a terme a una escola preferentment              

inclusiva. Aquesta pràctica es desenvolupa per a un cinquè curs d’educació primària, i             

planteja una sèrie d’activitats per a treballar les diverses problemàtiques relacionades amb el             

canvi climàtic. Finalment, les conclusions permeten observar que encara queda molt per fer             

davant el clima i que els centres educatius són els que han de promoure aquesta lluita que és                  

per i per a tothom. 

 

Paraules clau: 

 

Canvi climàtic, educació ambiental, sostenibilitat i escola. 

 

Abstract 

 

This Final Grade Project has been developed on two main premises: climate change and the               

school. To be able to do this work, first a theoretical framework has been elaborated where                

the scientific bases of climate change are sought. The main data from scientific studies are               

alarming: rising temperatures, increased atmospheric CO2, rising sea levels due to the melting             

of the polar caps, increased life in cities, health problems resulting from increased pollution              
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and heat, as well as ensuring that the emergency is real and that there is very little time to act.                    

Next, a study was made of the practices related to climate change that have been carried out in                  

different schools, mainly in Spain but also in other parts of the planet, and those that are based                  

on relevant activities carried out in these schools or as platforms for virtual use. Thirdly, a                

didactic proposal is presented to be able to carry it out in a school that is preferably inclusive.                  

This practice is developed for a fifth grade of primary school, and proposes a series of                

activities to work on the various problems related to climate change. Finally, the conclusions              

allow us to observe that there is still a lot to do in the face of climate and that the educational                     

centres are the ones that must promote this fight that is for and by all. 

 

Keywords : 

 

Climate change, environmental education, sustainability and school. 
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1. Introducció 

 

Estem davant una emergència climàtica. Estan fent les escoles tot allò que tenen al seu abast                

per fer front a aquesta situació? O segueixen, per contra, immersos en les mateixes xarxes de                

continguts tradicionals? Quan arribarà el dia que les escoles comencin a donar passes             

agegantades cap a les realitats que veritablement assolen les nostres societats? 

El canvi climàtic no és una invenció, està passant, i està passant just ara mentre llegiu                

aquestes línies. Els nens del demà es mereixen aquesta oportunitat de poder gaudir d’un espai               

net i confortable on viure. És aquesta inquietud la que em fa moure i insistir en aquesta                 

investigació, científica i a la vega pedagògica. 

Primerament, davant l’escenari actual s’evidencia, gràcies a les investigacions dels científics i            

científiques del món, que el canvi climàtic ja és un problema. Vaig recopilar la informació               

adient per desenvolupar la part introductòria, la qual posa de manifest totes les dades més               

alarmants : pujada de les temperatures, pujada del nivell del mar, malalties, manca             

d’oportunitats, atmosfera plena de pol·lució, pèrdua d’espais naturals, pujada de les           

desigualtats entre països desenvolupats i no desenvolupats, la vida cada vegada més urbana, la              

forma de consum actual, i el que és pitjor, la falta de temps que tenim per actuar. Amb                  

aquestes dades s’ha volgut investigar sobre les lleis educatives que entren dins el canvi              

climàtic, i de fet, les lleis estan, però no s’apliquen com s’haurien de fer en la pràctica. Per                  

sort, existeixen moltes recomanacions sobre com fer bones pràctiques enfocades a la lluita del              

canvi climàtic, i aquestes són les que s’han fet servir per desenvolupar aquest treball, per tal                

que, donin sentit i suport a un fet tan important que ens agradi o no, ens afecta a tots, i que                     

malauradament, incomoda a la majoria. 

Gràcies a aquest treball, m’he pogut adonar que davant els fets i successos injustos, existeixen               

polítiques que limiten les actuacions, però a més, existeixen persones que es limiten a mirar               

cap a una altra banda. Ara, no és moment de mirar cap altre costat, hem de posicionar-nos                 

dins un centre (així com fora d’ell) i mirar tots en la mateixa direcció. 
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2. Objectius 

 

La finalitat d’aquest Treball de Fi de Grau és fer una proposta didàctica adient i coherent amb                 

el medi ambient, i més concretament, en concordança amb la lluita contra el canvi climàtic.               

Per poder desenvolupar aquesta pràctica en format d’unitat didàctica s’han analitzat les dades             

més recents sobre canvi climàtic per després emmarcar-lo dins el món de l’educació, i més               

concretament, esbrinar si s’està fent tot allò que s’hauria de fer davant l’emergència climàtica,              

és a dir, quines lleis i normatives existeixen sota el marc educatiu per fer front al canvi                 

climàtic. A més, per poder agafar les idees per realitzar-la, s’han analitzat les pràctiques              

educatives que donen suport a la lluita contra el canvi climàtic i basar-se en elles per després                 

poder fer la contribució personal. En referència a aquesta unitat, s’han volgut treballar aquells              

continguts que són més importants pel que fa a emergència climàtica i en concordança amb               

aquells elements que es mencionen al marc teòric, per tal d’assolir les competències             

corresponents i de caràcter respectuós cap al medi ambient dins les escoles i els centres               

educatius. 

 

3. Metodologia 

 

S’ha realitzat una anàlisi sobre els fets més rellevants que estan donant lloc al canvi climàtic.                

Totes aquestes dades són de caràcter científic, ja que el canvi climàtic es relaciona amb fets                

naturals. Després d’aquesta anàlisi, l’objecte d’estudi era vincular el canvi climàtic amb            

l’educació, que gràcies a les normatives, les lleis d’educació i les revistes que vinculen              

educació ambiental i canvi climàtic he pogut desenvolupar el marc teòric. La part pràctica              

s’ha desenvolupat tal com ens han ensenyat a la Universitat, que ha estat a través d’una unitat                 

didàctica dividida en sis blocs consecutius per afavorir l’assoliment dels objectius de la unitat.              

S’ha analitzat, a l’estat de la qüestió, quines pràctiques s’han fet sobre la mateixa temàtica               

abans que aquest Treball de Fi de Grau, posant atenció a quins temes tractaven, sota quina                

estructura i amb quina metodologia. M’ha interessat especialment la metodologia inclusiva, ja            

que, moltes de les fonts consultades (com jo mateixa) consideren que la sostenibilitat             

ambiental entra dins de l’educació inclusiva perquè afavoreix l’equilibri i equitativitat de les             

societats que esdevenen cada vegada més desiguals. 
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4. Marc teòric 

 

4.1 Dades i situació actual sobre el nostre entorn :  

 

Des que l’ésser humà existeix ha tingut una clara consideració amb la seva relació amb el                

clima, així ho mencionava fins i tot el filòsof Plató quan deia que els factors climàtics                

condicionen el temperament i el comportament de les persones (Useros, 2014).  

 

Actualment, a ple segle XXI, aquesta relació amb el medi continua sent necessària, però              

estem sent espectadors d’un panorama de l’entorn global molt desagradable anomenat canvi            

climàtic, i que segons l’Organització Mundial de la Salut (2018) la predicció no és massa               

encoratjadora, ja que : 

 

Durant els últims cinquanta anys, l'activitat humana, i en particular el consum de             

combustibles fòssils, ha alliberat quantitats de CO2 i d'altres gasos d'efecte hivernacle            

suficients per retenir més calor a les capes inferiors de l'atmosfera i alterar el clima               

mundial. En els últims cent trenta anys el món s'ha escalfat aproximadament 0,85 ºC.              

[...]. El nivell de la mar està augmentant, les glaceres s'estan fonent i els règims de                

pluges estan canviant. Els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més           

intensos i freqüents. 

 

El clima ha estat invertit en moltes ocasions de manera natural al llarg de la història, com per                  

exemple, l’era glacial o les grans inundacions. Això va poder generar-se per les diferents              

posicions de la Terra, variacions en la seva òrbita o fins i tot la intensitat del Sol en aquell                   

moment (Maslin et al., 2016). 

 

Però actualment, estem immersos a un canvi de clima d’origen antròpic sense precedents, i              

això ha estat degut, segons Barros (2005) al fet que “els últims dos segles, el creixement                

exponencial de la població i dels nivells mitjans de consum individual van impulsar un              

creixement de la demanda global” (p.11). 
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Les concentracions de CO2 que es mencionen amb anterioritat, són especialment preocupants,            

perquè com defensa Hernández (2008) s’està apropant a 400 parts per milió de carboni a               

l’atmosfera (valor més elevat dels darrers 14 milions d’anys) i assegura que no és tan               

preocupant la concentració de carboni en si mateixa sinó el fet d’haver-se donat en un temps                

tan curt.  

 

Però no podem oblidar que baix el mantell de l’atmosfera estem tots, i tal com ho assegura la                  

OMS (2018) “totes les poblacions es veuran afectades pel canvi climàtic, encara que algunes              

són més vulnerables que d'altres. Els habitants dels petits estats insulars en desenvolupament i              

d'altres regions costaneres, megalòpolis i regions muntanyoses i polars són especialment           

vulnerables”. 

 

El fet de la vulnerabilitat de les zones urbanes (megalòpolis) és bastant preocupant, tenint en               

compte què, segons el Banc Mundial (2019) : 

 

En l'actualitat, més de 4000 milions d'habitants a tot el món (més del 50% de la                

població mundial) viuen en ciutats. Es creu que aquesta tendència continuarà. En            

2050, la població urbana es duplicarà, i gairebé 7 de cada 10 persones viuran en               

ciutats. 

 

A més, tampoc podem deixar de banda la quantitat de nins i nines que viuen a espais urbans,                  

ja que com assegura UNICEF (2012) “l'experiència de la infància és cada vegada més urbana.               

Més de la meitat de la població mundial -inclosos més de 1.000 milions de nens i nenes-                 

viuen en ciutats grans i petites”. 

 

Moltes de les raons per les quals s’està donant la degradació de la Terra i el canvi del clima                   

són, com assenyala Arthus-Bertrand (2009), per culpa de la nostra forma de consumir, estant              

especialment implicades les pràctiques de desforestació, l’agricultura i la ramaderia intensiva,           

els transports intercontinentals, l’explotació minera i l’excés de població demanant productes           

de baix cost econòmic però amb alt cost ecològic (com per exemple l’oli de palma).  
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D’altra banda, i tal vegada la part més descoratjadora de totes, és aquella que parla sobre les                 

afeccions en la salut humana. Així ho demostra l’estudi del doctor Useros (2014) quan diu               

que el canvi climàtic té diferents tipus d’efectes sobre la salut. El primari seria els               

desencadenants dels canvis del clima com les onades de calor, inundacions, tempestes,            

tornados o incendis forestals. Els secundaris fan referència a les afeccions biològiques            

d’aquests canvis, com la distribució dels al·lèrgens i la concentració de la pol·lució de l’aire. I                

els terciaris, tenen un caràcter més imprecís però són indubtablement significatius, en la que              

es relacionen ecologia i política, com poden ser  les migracions forçoses, la fam o les guerres.  

 

Un altre fet que donarà lloc el canvi climàtic és la migració dels països més pobres i/o més                  

afectats per les causes d’aquest clima, com indica el Banc Mundial (2018), que diu que “si no                 

prenem mesures, en 2050 els efectes del canvi climàtic poden forçar a més de 140 milions de                 

persones a emigrar, especialment des dels països més pobres”. 

 

Per si això no fos suficient, el nostre món esdevé cada vegada més desigual entre els països                 

desenvolupats i els que no ho són. Les diferències entre Nord i Sud són cada vegada més                 

acusades. Així ho menciona Echavarren (2011) quan diu que “en l'àmbit mediambiental porta             

existint molt temps una discussió entorn de les diferències entre Nord i Sud (p.3)”. 

 

Aquesta idea ve molt lligada amb una altra que ja va aportar l’ONU (1972) quan deia que “els                  

recursos no renovables de la Terra s’han d'emprar de manera que s'eviti el perill del seu futur                 

esgotament i s'asseguri que tota la humanitat comparteixi els beneficis del seu ús” (citat per               

Flórez, 2012, p.6). 

 

D’altra banda, no queda massa temps per trobar solucions, perquè ja estem començant a veure               

les conseqüències, i tal com assegura UNICEF (2012) : 

 

En 2007, el Grup intergovernamental d'Experts sobre el canvi climàtic va publicar el             

seu quart informe d'Avaluació, que és fins ara l'anàlisi més convincent sobre la ciència              

del canvi climàtic, i va concloure que només una acció immediata i sostinguda             

impedirà que el canvi climàtic continuï causant danys irreversibles i potencialment           

catastròfics per al nostre medi ambient (p.3). 
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4.2. Canvi climàtic en la normativa educativa 

 

El canvi climàtic es va anunciar públicament fa quaranta anys, posant de manifest la pujada               

de les temperatures atmosfèriques i les quantitats de CO2 atmosfèric, però no ha paregut              

alarmant fins fa aviat poc quan els seus efectes han començat a ser visibles (Davies, 2019). És                 

per aquest motiu que les escoles estan començant a llançar propostes que donin solucions a               

aquesta problemàtica que ens afecta a tots/es. A alguns països, com per exemple a Itàlia, fins i                 

tot l’han adaptada com a assignatura obligatòria (Stop Canvi Climàtic, 2020). D’altres, fan             

ressò a través de projectes educatius per part d’organismes governamentals per fomentar-lo i             

frenar-lo, com per exemple UNESCO, UNICEF, RIO, etc.  

 

Inicialment, en comptes de la lluita contra el canvi climàtic, podíem trobar al marc legal               

educatiu la cura del medi i de l’entorn a través de la matèria d’educació ambiental. Aquesta es                 

va donar gràcies als moviments sobre ecologia del segle passat. Com apunta Novo (2012),              

aquests moviments han estat presents des de fa molts d’anys a diferents nacions unificades, a               

través de congressos, informes, conferències, programes, declaracions, tractats, etc. i que han            

arribat fins avui a través del Cim de la Terra, la Declaració de Riu, l’Agenda 21, entre altres.                  

El 1968 va ser, com apunta Novo (2012) l’any el qual es va iniciar de forma reglada i                  

regulada l’educació ambiental (tan necessària per a la lluita contra el canvi climàtic). El              

Parlament de Suïssa d’aquell any va encomanar a l’autoritat escolar central què adoptés             

l’educació ambiental no com una matèria aïllada sinó com un coneixement interdisciplinari.            

La resta de països nòrdics va seguir la mateixa trajectòria educativa, i d’aquest acord hem               

heretat les referències ecològiques a les nostres escoles que a poc a poc s’han anat perfilant. 

Però aquesta concepció d’actuar acord amb la natura, no és gaire innovadora (encara que el               

canvi climàtic sí ho sigui, relativament), perquè des de Rousseau (1712-1778), per a qui “la               

natura és el nostre primer mestre” fins a les actuals corrents pedagògiques, molts d’educadors              

han insistit en la necessitat de fer servir l’experiència i el contacte amb l’entorn com a vies                 

d’aprenentatge i d’actuació (Novo, 2012, p.29). 

 

Això ens fa pensar que les escoles han de tenir un marc legal que doni suport al tractament del                   

nostre medi ambient, i fins i tot es declara així a la Constitució Espanyola de 1978, la qual                  

dóna un codi moral i ètic per tractar i tenir cura del medi que ens envolta. Les diferents lleis,                   
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tant educatives com polítiques, intentaven reflectir aquest codi moral perquè l’ésser humà            

començava a creure que la degradació no era compatible amb el progrés. I així ha arribat fins                 

a les lleis educatives. 

 

Actualment, la llei educativa vigent és la de LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat                

Educativa) que va estar aprovada l’any 2013. Aquesta llei recull el currículum d’educació de              

les Illes Balears (2014), que marca els continguts, la metodologia i els apartats avaluables de               

cada matèria que ha de seguir un mestre/a. A l’apartat de ciències socials es pot trobar que un                  

dels continguts adopta el canvi climàtic com a element d’estudi. 

 

Hi ha una base teòrica i legal que ens fa prendre consciència ambiental a les nostres                

pràctiques educatives. La teoria està i existeix, però trobem, en canvi, algunes aportacions no              

massa positives sobre la consciència general sobre aquest tema, que tal com menciona Buades              

(2020) :  

 

Res comparable a l’inexplicable forat negre curricular de la crisi climàtica. Cap jove             

centennial té garantit que gaudirà d’un clima respirable quan sigui vell. Creix la             

sensació que poden ser la darrera generació, com es pregunten amb cada cop més              

angoixa i coratge moviments planetaris com ‘Fridays for Future’ i ‘Extinction or            

Rebellion’. Continuar produint i consumint en termes capitalistes i sobre un suport            

material fòssil com si no passés res és jugar a la ruleta russa.  

 

El currículum ordinari pot significar una limitació per a segons quines pràctiques, però també              

podem modificar-lo si volem fer activitats més sostenibles, fer revisions i reestructuracions.            

Per exemple, la següent aportació pot ser adient quan diuen Booth i Ainscow (2015) que : 

 

Els arguments per portar a les persones cap a una nova relació amb el medi ambient, si                 

es volen preservar els recursos per viure, són ara tan imprescindibles com la necessitat              

d'evitar el racisme i altres conflictes. El que implica reflexionar amb sentit crític i              

aprendre sobre els efectes del que consumim i sobre com podem crear alternatives per              

a un consum responsable i sostenible. Els documents governamentals estan intentant           

promoure la presa de consciència sobre la importància del desenvolupament sostenible           
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i els centres escolars més actius estan suggerint que la sostenibilitat pot ser un principi               

guia per al conjunt del currículum i per a la necessària revisió a la qual s’haurà de                 

sotmetre (p.39). 

 

El fet d’un medi ambient saludable hauria de ser un dret per tothom. I tal vegada, per apropar                  

el currículum a un marc de valors més adequats amb les diferents realitats que vivim               

actualment, podem agafar la següent adaptació del currículum, que fa una distinció entre un              

currículum basat en drets versus un currículum tradicional :  

 

 
Figura 1. Comparando ámbitos o materias del currículum. Extret de Index for Inclusion de Booth i Ainscow,                 

2015, p. 40.  

 

4.3. Teoria pedagògica sobre l’Educació Ambiental i el Canvi Climàtic 

 

No es pot desenvolupar aquest treball sense fer una vinculació entre el canvi climàtic i               

l’educació ambiental, i així ho defensa Hernández (2008) quan diu que només es podrà fer               

una autèntica acció contra el canvi climàtic amb el concurs de la població i a través de                 

l’educació ambiental, la qual creï consciència col·lectiva i amb la qual els ciutadans puguin              

actuar en coherència i en conseqüència amb el problema i amb la causa. 

 

I considerant el canvi climàtic com una extensió de la problemàtica mediambiental, podem             

donar una ullada a quines són les bases teòriques que ha de tenir una escola per tal que, les                   
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seves propostes siguin coherents i adequades amb el Medi Ambient i propícies per a la lluita                

contra el canvi climàtic. D’una banda, Novo (2012) defensa que l’educació ambiental es             

regeix per tres eixos, que són l'ètica, els conceptes i la metodologia. Però aquests eixos s’han                

de connectar inevitablement perquè la proposta d’un centre funcioni i s’ha de manifestar a tots               

els àmbits, des dels administratius fins als espais d’aula (neteja, sorolls, distribució). I d’altra              

banda, i de forma més concreta, Hernández (2008) prescriu que entre els objectius de              

l'educació ambiental, el més important és el de la interpretació, és a dir aprendre a relacionar                

les causes amb els efectes. L'actuació ha de ser personal i comunitària, perquè “tan important               

com l’exercici d'uns bons hàbits és el de saber emprendre (i liderar) iniciatives socials”(p.83).              

A més, l’autor afegeix que “un programa d'educació ambiental davant el canvi climàtic             

hauria, doncs, de començar per explicar en què consisteix i com s'ha anat gestant en el marc                 

de la crisi ambiental”(p.83) i que una vegada es conegui el problema, es podran donar               

solucions, que entre les més destacades són la reutilització i el reciclatge, transport sostenible,              

reducció de consum d’aigua, reducció en el consum de carn i austeritat com a forma de vida.  

 

D’altra banda, si volem que les nostres pràctiques siguin sostenibles i que puguin arribar a tots                

els alumnes (siguin inclusives) haurem de donar molta importància, tal com defensa Moya             

(2012), no només als continguts que recolzin la lluita contra el canvi climàtic, sinó també a la                 

manipulació, a les aplicacions a la vida quotidiana, a l’expressió i a la comunicació. A més,                

haurem de desenvolupar pràctiques que donin lloc a un sistema escolar comunitari, perquè la              

lluita contra el canvi climàtic s’ha d’emprendre conjuntament, i per tant, tal com menciona              

Pujolàs (2004) : 

 

Una escola que vulgui ser per a tots no pot continuar sent com era quan només era per                  

a uns quants: no pot viure d'esquena a la comunitat i ha de redefinir els seus límits, les                  

seves metes i les seves funcions. Això ens porta a concebre l'escola com una              

comunitat d'aprenentatge al servei d'una altra comunitat més àmplia (citat per Moya,            

2012, p.14). 
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5. Estat de la qüestió 
 

He trobat diferents propostes prou rellevants per la lluita contra el canvi climàtic. Emprant els               

cercadors de Dialnet, Google Acadèmic i la xarxa interbibliotecària de la UIB m’he pogut              

documentar prou bé quant als referents pràctics del treball. 

Concretament, a Dialnet i a la xarxa de biblioteques de la Universitat he trobat més treballs                

teòrics però que donaven pistes de com formular pràctiques educatives ambientals. D’altra            

banda, a Google Acadèmic m’ha estat més senzill trobar Unitats didàctiques sobre canvi             

climàtic, que és allò que principalment resulta més adient en aquest cas. Per contra, no tota la                 

informació ha estat adient, ja que algunes pràctiques estaven elaborades per ser            

desenvolupades a nivells d’infantil i/o secundària. D’Educació Infantil en vaig trobar quatre i             

d’educació Secundària dues. 

Així doncs, cal dir que de tots els documents trobats, set d’ells són d’Educació Primària i que                 

tot seguit els presentaré perquè signifiquen bones pràctiques educatives i per tant, són             

reproduïbles i sostenibles.  

 

La primera referència pel nivell de primària és sobre la cultura del material de l’escola i                

material d’ensenyament a l’escola bosc de Rosa Sensat, redactada per Pedro L. Moreno             

(2013). Les seves pràctiques visualitzen una escola a plena natura de principis del s.XX que               

dóna moltes idees quant a materials i intervencions pedagògiques, que em poden donar suport              

a la pràctica del meu treball que es desenvolupa acord amb el medi ambient. Una de les seves                  

cites diu així: 

 

Que no es parli d’una planta, d’un animal, d’una pedra, d’un fenomen natural sense              

presentar-ho sensiblement a l’intel·lecte de l’educand. Per afavorir tals         

procediments d’aprenentatge proposaria, entre altres activitats, la realització        

d’excursions al camp, posant a l’alumne en «presència de la naturalesa», i un ampli              

elenc de visites a fàbriques, tallers, museus d’història natural, gabinets de física o             

laboratoris químics. En els casos que no fos possible tenir «a la vista» els objectes.  
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Seguidament, he trobat dos projectes que tenen molts de recursos i estratègies tant             

metodològiques, com en suport físic i digital. Aquests són Climàntica i Escuelas Amigas de la               

Infancia.  

 

Climàntica és un projecte interdisciplinari que té l'estructura de xarxa de coneixements que             

ofereix la Junta de Galícia i a la vegada ha estat patrocinat per la UNESCO. El seu objectiu                  

principal és intercanviar idees i experiències. A través de la seva web www.Climantica.org             

podem accedir fàcilment a totes les possibilitats que ofereix, que són moltes, a més d'estar               

traduïda al castellà i a l'anglès. Ofereix vuit unitats didàctiques globals (no destinades a una               

matèria concreta) cada una de les quals fa referència a una problemàtica ambiental: canvi              

climàtic, energia, residus, cicle de l'aigua, biodiversitat, territori, medi rural i medi urbà.             

Aquestes unitats permeten l'adaptació i la seva realització tant dins del context escolar com              

fora d'ell i estan adaptades per nivells educatius. El seu marc teòric està basat en el mètode de                  

projectes proposat inicialment per Kilpatrick el 1921. Altres camps pedagògics que li donen             

suport són el socioconstructivisme i la comunicació-argumentació d'aula. 

Les parts de la web són : 

 

● Formació al professorat. 

● Climàntica TV → vídeos, ponències, jornades i documents visuals elaborats dins del            

projecte. 

● CLMTK → Joc interactiu en xarxa de simulació per prendre decisions sobre ordenació             

de territori i gestió energètica. 

● Blogs → Tots els centres adscrits al projecte poden tenir blog a Climàntica on poden               

col·laborar activament amb la proposta. 

● Biblioteca → Aquí és on podem trobar el material per treballar: Unitats Didàctiques             

dividides en dos blocs cada un dels quals té vuit capítols (bloc 1 Canvia el Clima? i                 

bloc 2 Si cremem escalfem), una sèrie còmic (Palmira i Marcial, Odissea            

mediambiental) i novel·les (La Tempesta de C). 

● Nivell Primària → Diferents propostes entre les quals destaca una sobre activitat web             

interactiva basada en la memòria històrica familiar per tenir dades sobre com hem anat              

evolucionant. 
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Les pràctiques adscrites a aquest projecte són només aquelles que han estat exitoses i que a la                 

vegada poden ser reproduïbles. Els alumnes són agents actius del procés a través de              

dinàmiques de grup, dramatitzacions, role-playing, presenten pràctiques seves a congressos i           

tenen fins i tot una xarxa d’observació meteorològica. És per aquest motiu que aquest projecte               

té una visió global i sense fronteres. Ha estat reconegut per l'Oficina espanyola de canvi               

climàtic com a model de rèplica de bones pràctiques i amb milions d'exemplars descarregats. 

 

Escuelas Amigas de la Infancia és un altre projecte que ofereix UNICEF que té com a pilar                 

fonamental el canvi climàtic i el medi ambient, sobretot a les zones més vulnerables i donant                

idees a les escoles sense importar les seves característiques. La seva proposta pot             

desenvolupar-se tant a infantil com a primària i secundària, ja que té un caràcter molt               

globalitzador i aporta idees i mètodes generals classificades per edats. 

 

La pedagogia que proposa aquest projecte és la basada en l’alumne/a, la participació             

democràtica i per descomptat, duent a terme una educació inclusiva. A l’alumne/a se li dóna               

un paper d’investigador/a, tan necessari per analitzar i entendre el canvi climàtic. D’aquesta             

manera, el que poden fer les escoles per convertir-se en aliades al canvi climàtic és, segons                

Escuelas Amigas de la Infancia : 

● Aixecament de mapes → per exemple, explorant la seva comunitat i assenyalant i             

comparant les zones més vulnerables i perilloses de les menys vulnerables i/o més             

segures, ubicar zones de jocs, etc. 

● Excursions per/a la comunitat → observar, preguntar. 

● Disseny amb plantilles → millores d’estructures i espais 

● Mesurament i registre de característiques de medi ambient. 

● Qualificació → de característiques i classificació amb targetes, marcadors, adhesius          

per fer les qualificacions dels espais, entorns propers… 

● Dibuixos anotats 

● Grups de debat 

● Diaris de camp 

● Horts 

● Agrupació entre escoles 
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També he pogut trobar un fitxer de propostes didàctiques sobre canvi climàtic (KiotoEduca)             

que ofereix la Junta d'Andalusia i que té una aplicació als tres nivells educatius (infantil,               

primària i secundària). Té com a avantatge que tot el material es presenta de forma               

independent i el docent pot optar per desenvolupar aquella activitat que consideri més             

oportuna encara que també presenta seqüències ordenades per nivells. 

Les activitats per educació primària són les següents : 

• Per a què vols els peus? → Aquesta activitat tracta d’analitzar els diferents transports que                

s’utilitzen per anar a classe, calcular distàncies de mobilitat, quines emissions tenen aquests             

transports (proporcionen taula d’equivalències) i quines poden ser les alternatives. 

• Com la pell d’una poma → Aquesta activitat té com a objectiu conèixer l’efecte hivernacle a                 

través d’un experiment amb gots i un bol transparent. 

• Alerta CO2 → Aquest treball té com a objectiu principal investigar sobre les emissions de                

CO2 que produeix cada persona en activitats quotidianes i de com han anat canviant al llarg                

del temps (estudiant els diferents moments històrics). 

 

Dues seqüències didàctiques que destaquen pel disseny de les activitats, les imatges i la              

integració dels recursos TIC.  

 

La primera és una seqüència didàctica per al 3r curs d’educació primària facilitada pel              

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. La concreció del nivell facilita la seva posada en              

escena. Aquest recurs és prou interessant perquè et dóna enllaç directe a molts de pàgines               

interactives on els alumnes poden jugar, presenta una bona font d’imatges i inclús una rúbrica               

d’avaluació tant per alumnes com per al professorat. D’altra banda, els continguts que tracta              

són : 

● Què és el clima i com es mesura 

● Canvi climàtic  

● Què podem fer? 

L’inconvenient d’aquesta proposta és que té un procediment molt dirigit i no dóna lloc a               

adaptacions, però sí que és molt útil per agafar parts que ens interessen i enllaços per poder                 

operar.  

 

17 



 

La segona és una unitat didàctica per a primària sobre canvi climàtic. Aquesta unitat dóna               

suport als pares per tal que coneguin quina és l’estructuració legítima del canvi climàtic i a                

més es donen hàbits/pràctiques que es poden realitzar a les diferents zones per on es mouen                

els alumnes. D’aquesta manera fa la següent divisió : 

A la llar:  

● Triar materials d'envasat correcte i amb identificació (punt verd o símbol de sistema             

de gestió)  

● Incorporar sistemes d'aïllaments en portes, finestres i façanes  

● Ús racional l'aigua a la cambra de bany, en obrir i tancar l'aixeta...  

● Gestió adequada de residus generats: separació dels residus orgànics dels inorgànics...  

A l'entorn:  

● Respecte de l'entorn natural: prevenir incendis, no tirar fems, evitar molestar els            

animals ... Cura de les zones verdes, monuments, ...  

● Bon ús de la terra.  

En el transport:  

● Anar caminant als llocs propers, ús del transport públic. 

● Compartir el transport privat. 

● Conduir de manera que estalviem combustible.  

● Canviar els olis només al taller. 

● Dipositar les bateries a les deixalleries. 

En els centres educatius i de treball:  

● Utilitzar paper reciclat 100% si és possible  

● Aprofitar les noves tecnologies (correu electrònic, ...). 

● Decàleg de medi ambient. 

● Agents de medi ambient. 

● Un vestit per a l’entrepà. 

● Aprendre a fer materials reciclats 

● Tenir sempre present les 3R (reciclar, reduir i reutilitzar). 

 

També he trobat una notícia sobre un centre educatiu a Madrid amb un fort compromís amb el                 

medi ambient i el canvi climàtic. Aquesta notícia, facilitada per El País a través de la qüestió                 
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Què poden fer els col·legis contra el canvi climàtic? Es respon de la següent manera i amb les                  

següents pràctiques : 

● S’han de dissenyar plans de mobilitat sostenible; l'alumnat ha d'anar a peu o amb              

bicicleta. 

● Cada centre ha de fer una auditoria ambiental i elaborar un pla a més de tenir present                 

constantment la regla de les tres R “reduir, reciclar i reutilitzar”. 

● Cal crear una assignatura ecosocial des d'Infantil fins a Batxillerat. 

● No hauria d'haver-hi màquines que venguin begudes en ampolles de plàstic. 

● Instal·lació de plaques solars. 

● Menús escolars més sostenibles. 

● Fomentar els envasos reutilitzables per a l’esmorzar. 

● Els nens tenen un dèficit de contacte amb la natura,  s’ha de sortir més. 

● Ensenyar el concepte de residu zero. 

● Es podria treure un de cada dos tubs fluorescents. 

● Cal fer tallers sobre reciclatge i compra de productes sense plàstic. 

 

6. Proposta educativa 

 

Amb aquesta pràctica de Treball de Fi de Grau s’intenten assolir les diferents competències              

relacionades amb l’ecologia que impliquen una millora del clima, en concordança amb            

l’emergència climàtica. D’altra banda, el desenvolupament de les activitats han estat           

dissenyades des d’un inici per poder fomentar la inclusió total de l’alumnat i la sostenibilitat               

del medi ambient. S’ha elaborat amb agrupament de treball cooperatiu i s’han elaborat             

activitats de caràcter inductiu-deductiu per fer als alumnes partícips de l’aprenentatge i            

reflexius sobre la seva pròpia experiència. 

 

6.1. Introducció  

 

Títol unitat didàctica : Ens aferrem a les esperances climàtiques que ens queden? 
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Aquesta unitat didàctica està elaborada amb la intenció de donar solucions davant el canvi              

climàtic. L’objectiu principal d’aquesta unitat és cercar les causes, els efectes i les solucions              

possibles davant aquest fet que ens afecta a tots.  

El curs al qual està destinada és pel 5è curs d’educació primària.  

Aquesta proposta està destinada a poder desenvolupar-se a una escola pública que tingui un              

projecte educatiu de centre que aposta per una educació i una metodologia inclusiva i a la qual                 

els alumnes són el centre de l’aprenentatge. Les activitats i les propostes, per tant, estaran               

dissenyades per poder arribar a tots/es els/les alumnes, la forma de treball serà per grups               

cooperatius i establerts per diversitat d’alumnes (grups heterogenis), a més de donar moltes             

activitats de manipulació, experimentació i inducció-deducció (per fer reflexionar als          

alumnes). Per afavorir la inclusió d’aula i de centre, les famílies sempre estaran convidades a               

participar si així ho volen, per prestar ajuda o oferir algun tipus de complement educatiu.  

Aquesta unitat didàctica ocuparà un mes i mig del segon trimestre, a través de les matèries de                 

ciències socials i ciències naturals, i pot ser desenvolupada també en moments de treball              

d’aula on el docent podrà agafar temps lectiu.  

 

Cada grup cooperatiu elaborarà un blog on hauran de lliurar les seves experiències de cada               

activitat, podran posar fotografies, enllaços i descripcions. Cada activitat haurà de tenir una             

part reflexiva i de conclusions que es reflectirà a aquest blog. Aquest blog s’ha d’explicar               

abans de començar que tots/totes han de participar, posar el nom de qui ha redactat i posar el                  

nom d’aquells que han participat en l’elaboració de la redacció. A més, la classe comptarà               

amb un Drive per penjar documents, fotografies i elements necessaris per al procés             

d’ensenyament-aprenentatge. A través d’aquest blog farem l’avaluació dels alumnes. 

 

A més de les activitats dels diferents blocs aquí proposades, cal esmentar que el centre al qual                 

estigui adscrita la proposta educativa hauria de tenir un projecte d’educació ambiental que             

sempre tingui per objectiu fomentar la regla de les 3R (reciclar, reutilitzar i reduir) i a més, a                  

la qual els alumnes no duguin el seu esmorzar en bosses de plàstic, sinó en carmanyoles. 
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6.2. Justificació 

 

Baix les coordenades del canvi climàtic i tenint en compte que és una emergència i no un                 

simple capritx, aquesta unitat didàctica té com a objectiu i està destinada a afavorir la nostra                

relació amb l’entorn, millorar el clima i en general, afavorir el medi ambient amb les               

pràctiques que es proposen, perquè tal vegada demà, serà massa tard. Amb aquest objectiu,              

podem donar cos i forma a la unitat didàctica.  

Considerant al currículum com a eina fonamental, també podríem enfocar aquest treball cap a              

pràctiques que aproximin als alumnes a entorns naturals (sempre que sigui possible) i per altra               

banda, fent activitats que siguin com més sostenibles i compromeses amb el medi, millor,              

perquè són necessàries per trencar la roda de l’accelerat ritme capitalista al qual estem              

immersos.  

 

Aquest treball vol recollir pràctiques que siguin coherents amb el canvi climàtic (i en              

conseqüència amb el medi ambient) perquè : 

1. Existeix una emergència climàtica. 

2. Vivim a una illa, la qual té molt de risc. 

3. A tots/es ens afecta i tots/es estem implicats en aquest procés de degradació.  

 

6.3. Objectius d’àrea 

 

Els objectius d’àrea d’aquesta unitat didàctica són aquells que menciona el Currículum de les              

Illes Balears (2014) respecte a les àrees de ciències socials i ciències naturals, les quals tenen                

la següent finalitat :  

 

- La finalitat de l’àrea de ciències socials és estudiar la relació entre les persones i el seu                 

context, així com la seva realitat geogràfica, sociològica, econòmica i històrica. S’han            

d’aprendre els conceptes de temps-canvi i causa-efecte, sempre condicionades pels          

fets anteriors. Els alumnes han de mostrar sempre actituds de respecte vers els drets              

humans. Han d’entendre les diferències entre les distintes cultures i religions i            

respectar-les. La finalitat darrera de l’àrea de ciències socials és crear persones lliures,             
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crítiques i respectuoses, amb valors com la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el             

respecte i la justícia.  

 

- La finalitat de l’àrea de ciències naturals és posar les bases perquè els alumnes              

entenguin el món natural que els envolta i puguin comprometre’s a tenir-ne cura i              

conservar-lo, i ajudar-los a comprendre els fenòmens naturals i a desenvolupar           

actituds, valors i competències per a la feina individual i en equip, fent servir els               

mitjans tecnològics que estan al seu abast (p.1). 

 

6.4. Objectius específics d’aquesta unitat 

 

Els objectius específics són aquells que marca el Currículum de les Illes Balears (2014) amb               

relació a les àrees corresponents, en aquest cas, ciències socials i naturals :  

 

1. Participar activament en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials que condueixin            

a adoptar un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant. 

2. Aprendre a respectar la diversitat cultural de la societat actual i valorar l’enriquiment que               

suposa el contacte entre diverses cultures i la possibilitat de conviure amb companys d’origen              

divers. 

3. Ser crítics amb la intervenció humana en el medi, aprendre de quina manera la vida humana                 

afecta l’entorn i adquirir hàbits i actituds de defensa i recuperació del medi ambient, així com                

del patrimoni cultural de la nostra comunitat i del món sencer. 

4. Representar i interpretar fets i conceptes del medi social i cultural mitjançant codis              

numèrics, gràfics, entre altres. 

5. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionats amb elements           

significatius de l’entorn, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació,            

formulació i comprovació de conjectures, exploració de solucions alternatives i reflexió sobre            

el propi procés d’aprenentatge, utilitzant també les competències comunicatives pròpies de           

l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació). 

6. Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir               

informació i com a instrument per aprendre i compartir coneixements. Descobrir les            

possibilitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació  
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7. Participar en l’elaboració i l’avaluació de treballs d’investigació relacionats amb aspectes            

rellevants de l’entorn social i cultural, amb la conservació del medi i del patrimoni i amb les                 

accions solidàries tant individualment com en grup (pp. 8 - 9). 

8. Iniciar l’activitat científica, utilitzant les diferents fonts d’informació, fent ús de les noves              

tecnologies per seleccionar informació, simular processos, com a instruments per aprendre i            

compartir coneixements i presentar conclusions  

9. Observar els éssers vius i la seva relació amb el medi.  

10. Estudiar i classificar materials segons les propietats, i observar i fer experiments per              

entendre les característiques d’alguns fenòmens (p.9). 

 

6.5. Competències 

 

Les competències són un factor clau en el desenvolupament dels estudiants durant l’educació             

primària, perquè donen les condicions favorables per a l’aprenentatge real de la vida             

quotidiana, donant autonomia i iniciativa durant la seva vida escolar i al llarg de la seva vida                 

adulta. Les competències s’assoleixen mitjançant les àrees, i les àrees de ciències socials i de               

ciències naturals fan aportacions clau a totes les competències del currículum.  

Les competències clau que estableix el sistema educatiu, són vuit  :  

 

● Matemàtica : a través d’activitats científiques interpretació de taules i gràfiques i            

seqüències de causa-efecte. 

● Lingüística : ja que és la nostra eina vehicular a més d’emprar vocabulari específic i               

els intercanvis comunicatius. 

● Digital i del procés de la informació : molt emprada a aquesta unitat per cercar               

informació i la posterior classificació al blog grupal de classe. 

● Social i de ciutadania : gràcies a les actituds que es promouen de protecció del medi                

ambient i de l’entorn. 

● Aprendre a aprendre : a través del treball en equip, les reflexions, deduccions,             

experiments i en conseqüència, arribar a conclusions així com reflexionar sobre el que             

s’ha après, com i com ho exposarem. 
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● Consciència cultural i artística : perquè a través de les activitats proposades es             

promouen conductes de respecte cap a la diversitat cultural i social, la qual té molta               

relació amb les manifestacions artístiques de cada cultura. 

● Autonomia i iniciativa personal : a través de continguts que hi estan directament             

relacionats, ja que s’ensenya a prendre decisions des del coneixement d’un mateix i de              

manera autònoma, els quals són beneficioses per a la seva salut i la preservació i la                

conservació de l’entorn 

● Coneixement-interacció amb el món físic : molt relacionada amb les actituds de            

respecte i protecció del medi, i a més es tracta d’una unitat didàctica en si de relació                 

amb el món físic.  

 

Totes i cada una d’elles, és tan important com l’anterior. Per tant, amb aquesta unitat, els                

alumnes assoliran totes aquestes competències ja que, s’ha elaborat amb el propòsit de saber              

enllaçar els conceptes que aprenen i a més, s’han diversificat les activitats per tal que l’accés a                 

la informació sigui variada i globalitzadora. 

 

6.6. Continguts 

 

Com al cas dels objectius, els continguts també són aquells que determina el Currículum de               

les Illes Balears (2014) : 

 

1. De ciències socials (p.19). 

 

Bloc 1 : Continguts comuns 

a) Iniciació al coneixement científic i com s’aplica en les ciències socials. 

b) Recollida d’informació del tema que s’ha de tractar, fent servir diferents fonts. 

c) Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar 

informació, simular processos i presentar conclusions. 

d) Foment de tècniques d’animació a la lectura de textos de divulgació de les ciències 

socials (de caràcter social, geogràfic i històric).  

Bloc 2 : El món que ens envolta 

e) El clima i factors climàtics.  
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f) Les grans zones climàtiques del planeta 

g) Els parcs naturals de les Illes Balears (Ses Salines) 

h) La intervenció humana en el medi.  

i) El desenvolupament sostenible.  

j) Els problemes de la contaminació.  

k) El canvi climàtic: causes i conseqüències.  

l) Consum responsable. 

Bloc 4 : Les empremtes del temps 

m) Les fonts històriques i la seva classificació 

 

2. De ciències naturals (p.16). 

 

Bloc 1 : Iniciació a l’activitat científica 

a) Iniciació a l’activitat científica. Aproximació experimental a algunes qüestions. 

b) Lectura de textos propis de l’àrea. 

c) Planificació i elaboració de projectes.  

Bloc 3 : Els éssers vius 

d) Hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.  

Bloc 4 : Matèria i energia  

e) Observació d’alguns fenòmens de naturalesa elèctrica i els seus efectes (calor). 

Bloc 5 : Tecnologia, objectes i màquines 

f) La ciència: present i futur de la societat. 

 

6.7. Avaluació 
 
Com s’ha anomenat amb anterioritat, l’avaluació que durem a terme serà a través del blog               

grupal al qual els alumnes havien de fer les reflexions de cada activitat després de cada sessió.                 

A més, tindrem en compte la participació i implicació dels alumnes que esbrinarem a partir de                

l’observació. La participació i implicació dels alumnes tindrà un pes del 30%, el blog un 50%.                

A més, s’avaluaran els productes finals que hagin elaborat com els pòsters o les alternatives               

que hagin trobat davant els diferents processos pràctics, aquesta part tindrà un pes d’un 20%. 
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Els ítems que es consideraran per fer l’avaluació estan redactats a través d’una rúbrica lliurada               

als annexos. Els criteris d’avaluació que es tindran en compte per l’avaluació de la rúbrica               

són, per al blog, l’adequació, els continguts, la capacitat reflexiva, l’estil de redacció, la              

participació i la neteja, l’estètica i els enllaços; i per als pòsters i els mapes es tindran en                  

compte els criteris d’adequació, neteja i estètica i creativitat. 

Referent als continguts que farem servir, es tindran en compte els Estàndards d’aprenentatge             

avaluables i els Criteris avaluables del currículum, els quals seran: 

 

Contin- 
gut 

Criteri d’avaluació Estàndard d’aprenentatge 

1a  
1b  
 
 
 

1a i 1b: Obtenir informació concreta i rellevant        
sobre fets o fenòmens prèviament delimitats, fent       
servir diferents fonts (directes i indirectes). 

1a i 1b: Cerca, selecciona i organitza       
informació relacionada amb les ciències     
socials, concreta i rellevant, l’analitza, n’obté      
conclusions, reflexiona sobre el procés seguit      
i ho comunica oralment i/o per escrit. 

1c 1c: Utilitzar les tecnologies de la informació i la         
comunicació per obtenir informació i com a       
instrument per aprendre i expressar continguts      
sobre ciències socials. 

1c: Utilitza les tecnologies de l’informació i la        
comunicació (Internet, blogs, xarxes    
socials…) per elaborar treballs amb la      
terminologia adequada als temes tractats.  

1d 1d: Fer presentacions i treballs en grup que        
suposin la cerca, la selecció i l’organització de        
textos de caràcter social, geogràfic o històric,       
demostrant habilitat per treballar    
col·laborativament dins un equip. 

1d: Fa treballs i presentacions en grup que        
suposen la cerca, la selecció i l’organització       
de textos de caràcter, geogràfic, social i       
històric. 

1e 1e: Explicar la diferència entre clima i temps        
atmosfèric + identificar els elements que      
influeixen en el clima, explicar com hi actuen i         
adquirir una idea bàsica de clima i dels factors         
que el determinen.  

1e: Explica quina és la diferència entre temps        
atmosfèric i clima + defineix clima,      
n’anomena els elements i identifica els factors       
que el determinen. 

1f  1f: Reconèixer les zones climàtiques mundials. 1f: Explica què és una zona climàtica,       
anomena les tres zones climàtiques del planeta       
i en descriu les característiques principals. 

1g 1g: Conèixer què representa ser declarat      
Patrimoni de la Humanitat. Conèixer què significa       
parc natural. 

1g: Explica què és el Patrimoni de la        
Humanitat i parc natural. 

1h 
1j 
1l 

1h,j,l: Explicar la influència del comportament      
humà en el medi natural, identificar l’ús       
sostenible dels recursos naturals, proposar una      
sèrie de mesures necessàries per al      
desenvolupament sostenible de les societats i      
especificar-ne els efectes positius. 

1h,j,l: Explica l’ús sostenible dels recursos      
naturals, i proposa i adopta una sèrie de        
mesures i actuacions que condueixen a      
millorar les condicions ambientals del nostre      
planeta. 

1k 1k: Explicar les conseqüències que tenen les       1k: Explica les causes i les conseqüències del        
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nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic. canvi climàtic i les actuacions responsables      
per frenar-lo. 

1m 1m: Desenvolupar la curiositat per conèixer les       
formes de vida humana en el passat o les diferents          
cultures. 

1m: Explica aspectes relacionats amb la      
forma de vida o organització social de les        
diferents èpoques o les diferents cultures. 

2a 2a: Obtenir informació rellevant sobre fets o       
fenòmens prèviament delimitats, fer prediccions     
sobre esdeveniments naturals, integrar dades de      
l’observació directa i la indirecta a partir de la         
consulta de fonts directes i indirectes i       
comunicar-ne els resultats. 

2a: Cerca, selecciona i organitza informació      
concreta i rellevant, l’analitza, obté     
conclusions, comunica la seva experiència,     
reflexiona sobre el procés seguit i el comunica        
oralment i per escrit. 

2b 2b: Exposar oralment de forma clara i ordenada        
continguts relacionats amb l’àrea i demostrar que       
es comprèn els textos orals i escrits. 

2b: Exposa oralment de forma clara i        
ordenada continguts relacionats amb l’àrea i      
demostra que comprèn textos orals i/o escrits.  

2c 2c: Elaborar projectes i presentar informes. 2c: Fa un projecte, treballant en equip, i        
presenta un informe utilitzant el paper i/o el        
suport digital, recollint informació de     
diferents fonts (directes, llibres, Internet) amb      
diferents mitjans i comunicant de forma oral       
i/o escrita l’experiència duta a terme amb       
ajuda d’imatges i textos escrits. 

2d 2d: Tenir hàbits de respecte i cura cap als éssers 
vius. 

2d:  Mostra conductes de respecte i cura cap 
als éssers vius. 

2e 2e: Conèixer lleis bàsiques que regeixen      
fenòmens, com la reflexió de la llum, la        
transmissió del corrent elèctric, el canvi d’estat o        
les reaccions químiques. 

2e: Coneix les lleis bàsiques que regeixen       
fenòmens, com la reflexió de la llum o la         
transmissió del corrent elèctric. 

2f 2f: Valorar i descriure la influència del       
desenvolupament tecnològic en les condicions de      
vida i en la feina + Conèixer i explicar alguns          
avenços de la ciència i la tecnologia a la llar i la            
vida quotidiana, la medicina, la cultura i l’oci,        
l’art o la música,  

2f: Valora i descriu la influència del       
desenvolupament tecnològic en les condicions     
de vida i en la feina + Coneix i explica alguns           
avenços de la ciència i la tecnologia a la llar i           
la vida quotidiana, la medicina, la cultura i        
l’oci, l’art o la música. 

 

6.8. Sessions 

 

Bloc 1. Introducció 

Per captar l’atenció i propiciar la motivació dels alumnes, el dia de la introducció, la mestra                

es disfressarà de Planeta Terra, i arribarà a classe preguntant si saben qui és. Llegirà una                

carta introductòria, i després començaran les preguntes. 

[Posarem música] i llegirem o interpretarem de memòria el paper de Terra. 
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La carta serà la  següent : 

 

Hola estimats terrícoles, sabeu qui som? 

Oh sí ! … som la vostra llar, gràcies a mi, mengeu, begueu i teniu un lloc on viure i                    

passejar. També teniu moltes coses gràcies a mi, com paper, televisors, mòbils, cadires,             

motxilles, medicines. TOTES LES COSES VÉNEN DE MI. 

Últimament estic una mica trista, perquè els humans no paren de fer-me mal, talen molts               

d’arbres que són els que em donen oxigen i netegen l’aire i a més, aquests arbres em                 

mantenen amb una temperatura ideal. Però talen i talen arbres i no planten cap arbre per                

compensar aquesta destrucció. També em fan mal perquè treuen molts de minerals del meu              

sòl, i lleven molts d’animals de la meva escorça. Últimament, estic més calenteta del que               

és habitual, em sento una mica malament, com malalta. Però m’agradaria saber si             

vosaltres, nins de la Terra, voldríeu ajudar-me a millorar aquesta situació. Si jo em poso               

malalta, tots vosaltres vos posareu també, n’hi haurà molta calor que farà insuportable la              

vida i on hi ha aigua i vida, n’hi haurà deserts. Espero de tot cor, que em vulgueu ajudar.  

La vostra estimada,  

Terra. 

 

Una vegada hàgim llegit la carta, preguntarem als alumnes què pensen sobre això, i farem               

les següents preguntes. 

-Què és el clima? 

-Clima i temps és el mateix? 

-Quin tipus de climes existeixen a la Terra? De què depenen? 

-Què és la sostenibilitat? I el progrés? 

-D’on obtenim l’aire que respirem? 

 

Amb aquestes preguntes farem un petit esquema entre tots, apuntant les respostes dels             

diferents grups a la pissarra, per a després, posar-ho a un paper continu, penjar-ho a la paret                 

i que sempre ho tinguem a la vista. Podrem fer dibuixos per representar les idees i pintar el                  

nostre mural. 

Forma de treball : Per grups, tindran un portaveu, però hauran de respondre entre tots els                
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components del grup. Una vegada hagin arribat a un acord, el portaveu donarà la resposta. 

 

Després, explicarem als alumnes que pel pròxim dia farem una activitat a la qual hauran de                

gravar als seus avis (principalment) o pares i oncles majors. Enviarem una circular a través               

del coordinador de pares amb les preguntes que han de respondre. També, haurem d’enviar              

un comunicat (format vídeo o email) a l’escola amiga de Nicaragua per fer l’activitat              

següent. Les preguntes que hauran de respondre estan exposades a l’activitat següent. 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials : La carta de la Terra, paper continu per posar a mode d’esquema el que hem                 

explicat com a introducció, preguntes de la següent sessió per poder començar l’activitat             

següent. 

Treballem : Continguts, criteris i estàndards 1e, 1f, 1i. 

 

Bloc 2. Com hem arribat fins aquí? 

Activitat 2.1. Memòria històrica - Memòria d’escola amiga de Nicaragua 

 

Els alumnes hauran de fer diferents vídeos als seus familiars, principalment avis, però             

també pares i tius majors, responent a les preguntes plantejades (un familiar només per              

alumne). Cada grup haurà de dividir-se les preguntes (per exemple, tres preguntes cada             

integrant del grup) per tal que no siguin tan llargs els vídeos però tinguem totes les                

preguntes contestades. També poden venir aquells familiars que ho desitgin per veure la             

nostra activitat o bé per fer les seves aportacions en directe i allí mateix li farem el vídeo.                  

Les preguntes que hauran de contestar són les següents : 

 

-Quina era la teva forma de fer la compra quan eres petit/a? 

-On et compraves la roba? 

-D’on venia el menjar i la beguda que consumies? 

-En acabar de menjar, on tiraves els residus? 

-De què vas treballar quan eres jove? 
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-On vivies i de què estava feta la teva casa? 

-Quins materials tenies per anar a l'escola? 

-Quants objectes personals tenies més o menys quan eres petit/a? 

-Com anaven als llocs? Caminant, en bici, en cotxe, en autobús… 

-Fèieu servir la benzina per alguna cosa? 

-Viatjaveu sovint? 

-Com vus il·luminàveu a la nit? Teníeu electricitat? 

 

D’altra banda, l’escola demanarà a l’escola amiga de Nicaragua que ens envii vídeos             

responent a les preguntes plantejades (traduïdes al castellà) : 

-Com es fa la compra a Nicaragua? vos donen bosses? 

-On aconseguiu la roba? 

-D’on obteniu el menjar i la beguda que consumiu? 

-On tireu els residus que genereu? 

-Treballeu a part d’anar a escola? 

- Com són les vostres cases? 

-Quins materials teniu per anar a l'escola? 

-Quants objectes personals més o menys teniu? 

-Com aneu a l'escola? Caminant, en bus…? 

-Teniu algun mitjà de transport a casa? 

-Feu servir la benzina per a alguna cosa? 

-Aneu de viatge la teva família i tu? 

-Teniu electricitat? 

 

Aquell dia visualitzarem els vídeos i els penjarem al nostre blog de classe. 

 

Temporització : 1 sessió 

Materials : Els vídeos dels nostres familiars i dels nines i nines de l’escola amiga de                

Nicaragua, els portàtils grupals per pujar els vídeos al blog. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1h, 1m, 2f. 
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Activitat 2.2. Quines diferències existeixen entre la nostra forma de vida i la dels nostres               

familiars o els nins de Nicaragua? 

 

Recopilem dades sobre la forma de consumir dels nostres avis i la forma de consumir de                

les persones de Nicaragua. Amb una tauleta, posarem les diferents preguntes separades per             

any, lloc i activitat (usaven bosses, on tiraven els residus,etc.). Una vegada haguem             

elaborat la taula, farem comparacions amb la nostra forma de vida. Els resultats, com              

sempre, els haurem d’escriure de forma grupal, i aquelles preguntes que havia fet cada              

alumne seran les que posaran a la taula, en referència a allò que ha contestat el seu                 

familiar. Finalment, les posarem al blog de la classe en forma de graella. El format de la                 

graella serà el següent : 

 

Any i lloc 
 
Avis, pares.. 
(Antiga- 
ment) 

Activitat 
 
Què feien,  
com . . . 

Any i lloc 
 
(Actual- 
ment) 

Activitat 
 
Què feim,  
com . . . 
(respondre a  
cada una de   
les 
preguntes) 

Any  
 
(Nicara- 
gua) 

Activitat 
 
Què fan,  
com . . . 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials :  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1h, 1i, 1l, 1m, 2a, 2c, 2f. 

 

Activitat 2.3. Efectes sobre l’entorn de la vida actual als països desenvolupats 

 

Investiguem sobre quins efectes pot tenir aquesta forma de consumir actual (la nostra) en              

comparació amb la forma de consumir dels nostres avis i dels nins de Nicaragua. Els               

guiarem a través de la relació causa-efecte, del qual hauran de partir en tot moment. 

Hauran de partir de la taula que van fer a l’activitat anterior, i podran cercar informació als                 

ordinadors grupals de classe, per tal d’entendre quines conseqüències tenen les accions            

que es fan actualment. 

Debatrem les conclusions per després escriure-les i després les compartim amb la resta de              
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companys.  

Per què pensen els alumnes que s’està degradant la Terra? Per què pensen que pot estar                

pujant la temperatura mitjana de la Terra? Quants objectes tenim nosaltres (de mitjana)             

actualment? Per la següents activitat veurem alguns exemples. 

 

Pel pròxim dia, els alumnes hauran de dur diferents etiquetes i/o materials que tinguin per               

casa, de menjar, de begudes, de roba, de materials electrònics, etc. També hauran             

d’apuntar a cada producte, més o menys quant val. 

 

Farem la circular a través de l’agenda i a més, a través del coordinador de pares el qual                  

també donarà la informació. 

 

Temporització : 1 sessió 

Materials : Les taules diferencials de l’activitat anterior, els portàtils grupals per cercar             

informació, papers i llapis per escriure idees o comentaris. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1h, 1i, 1j, 1l, 1m, 2a, 2f. 

 

Activitat 2.4. Analitzem diferents productes 

 

Quants de productes han trobat per casa? Existeix molta diferència entre la quantitat actual              

i la dels nens de Nicaragua o la dels nostres avis? Per què creuen que hi ha tanta                  

diferència? Ho haurem de comentar i apuntar a la pissarra allò que diuen els alumnes. 

Després, analitzarem les etiquetes i productes que hem dut a classe per observar allò que               

diuen. D’on venen? Quant valen? N’hi ha productes locals? Són més cars o més barats els                

productes locals? A partir dels materials observats, hauran de fer una taula on posin : 

 

El nom del 

producte (què 

és) 

La seva 

procedència (d’on 

ve) 

El seu preu  En quin format ve 

(plàstic, cartró , 

vidre, etc.). 

 

A partir de la taula, els alumnes hauran de treure conclusions i respondre a les següents                
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preguntes : 

Quins productes són més barats? d’on venen els materials que són més barats? De quin               

material estan fets els productes que són més barats? i els més cars? Per què creuen que es                  

donen aquestes diferències de preu?  

 

Amb aquesta activitat volem treballar el coneixement dels materials i béns de consum             

actuals, amb relació a tot allò que hem estat donant fins ara. 

Hauran de debatre, pensar i una vegada estigui redactat, ho hauran de posar al blog (per                

grup). El docent ajudarà en el procés de les conclusions si fos necessari. 

Els productes els deixarem a classe pel pròxim dia. 

Temporització : 1 sessió 

Materials : Les taules diferencials de l’activitat anterior, els portàtils grupals per cercar             

informació, papers i llapis per escriure idees o comentaris. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1i, 1l, 2a, 2f.  

 

Activitat 2.5. Analitzem el famós oli de palma 

 

Posarem atenció a l’oli de palma. D’on ve l’oli de palma? És saludable? És sostenible? Per                

què alguns productes comencen a dir que no contenen aquest oli? Els productes que vam               

analitzar l’altre dia tenien oli de palma? (els observem). Haurem de contestar a les              

preguntes i deixar les respostes a la pissarra per continuar amb l’activitat. 

A continuació analitzarem tres vídeos : 

Primer l’anunci de l’orangutan que tots els nins segurament hauran vist. 

Un vídeo que dóna informació sobre el procés d’obtenció d’aquest oli. 

Un altre vídeo explicatiu que dóna una visió diferent sobre la producció. 

 

Preguntes a desenvolupar : 

-On està Malàisia? Quants de quilòmetres hi ha entre Malàisia fins a la nostra illa? Cercar                

la distància a través de la web. 

-Quin vídeo els pareix més real?  

-Quines són les passes que dóna aquest oli abans d’arribar a la nostra illa? 
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Després, farem un mapa gràfic explicant (per grups) el viatge de l’oli de palma, on               

s’hauran d’especificar : 

-On comença el viatge. 

-Què es fa per poder tenir palmeres que donen l’oli. 

-A quina distància està l’inici  d’aquest viatge. 

-Quines eines es fan servir per obtenir-lo. 

-Quins transports es fan servir. 

-A quins productes el podem trobar. 

-Quines conseqüències té per la salut. 

-Quines conseqüències té per al medi ambient. 

 

Poden fer els dibuixos així com vulguin, sempre que quedi clar el concepte, i si volen                

afegir informació (de la qual han vist als vídeos) serà molt positiu. Hauran de fer una foto                 

al seu projecte i pujar-la al blog grupal. 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials : els vídeos sobre l’oli de palma, els portàtils grupals per cercar informació,              

papers i llapis per escriure idees o comentaris, papers per fer l’esquema-dibuix, càmeres             

fotogràfiques. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 1i, 1j, 1l, 2a, 2c.  

 

Activitat 2.6. Ens centrem en altre material : el paper. 

 

Un material que fem servir molt sovint és el paper.  

D’on ve? Què s’ha de fer per obtenir-lo? Què provoca la tala d’arbres a gran escala? Què                 

passa quan un lloc no té arbres? Els alumnes hauran de parlar sobre aquestes qüestions,               

després, observarem el vídeo de La importancia del bosque, de Félix Rodríguez de la              

Fuente. Per últim, farem dos experiments : La qüestió central serà “què passa quan a un                

lloc no n’hi ha arbres?”. 

 

Experiment 1 → Aigua i terra. 
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Amb dos recipients transparents i amb un conducte de sortida al fons del recipient,              

posarem diferents tipus de terra a ambdós recipients. Al primer es posarà terra sola (sense               

arrels ni pedres ni res) i al segon recipient es posarà terra amb arrels i plantes. Baix les                  

sortides d’aigua haurem de posar un got per recollir l’aigua que surt.  

Els alumnes hauran de posar aigua en els dos recipients amb terra. Després, haurem de               

mesurar la quantitat d’aigua en els dos gots i la qualitat d’aquesta aigua.  

Què pensen els alumnes que passa quan a un lloc no hi ha arbres, com es comportarà                 

l’aigua? 

 

Experiment 2 → Sòl amb ombres d’arbre, sòl d’asfalt amb ombres d’edificis i sòl sense               

cap ombra. 

Sortirem al pati, i en cas que no hi hagi molts d’arbres, sortirem al barri o carrer.                 

Mesurarem la temperatura a diferents llocs i haurem d’apuntar els resultats → Quina             

diferència n’hi ha entre les diferents superfícies? Ho haurem de mesurar i apuntar-ho en              

paper per després posar-ho al blog. 

Per què fa més calor als materials artificials? 

Per què fa menys calor a les ombres dels arbres? 

Quin efecte pot tenir això a les ciutats? 

Totes aquestes preguntes les hauran de contestar al blog de forma grupal. Al blog, a més,                

hauran de posar una reflexió sobre la importància dels boscos. 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials : vídeo de Félix Rodríguez de la Fuente : La importancia del bosque, dos               

recipients transparents amb canalització de sortida i tub, dos gots transparents de mesura,             

terra sense arrels, terra amb plantes i arrels, termòmetres de cuina, paper i llapis, portàtils               

d’aula per accedir al blog. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1h, 1i, 1j, 1k, 2a, 2e. 

 

Bloc 3. On estem? 

Activitat 3.1. Investiguem gràfiques 
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Amb aquesta activitat, la mestra durà diferents mostres - indicadors en gràfica sobre els              

canvis que ha sofrit la Terra referents a temperatura, coberta de gel als pols, quantitat de                

materials residuals per família i quantitat de CO2 atmosfèric. Amb les diferents gràfiques             

(per any) hauran de calcular quant ha estat el canvi des de l’inici fins a l’actualitat. 

Finalment, i com sempre, ho hauran d’escriure al blog amb els resultats obtinguts. 

Referent a la memòria històrica dels avis/familiars que vam gravar en vídeo, cada un dels               

grups haurà d’escollir un dels testimonis d’un familiar (un testimoni només per grup), i              

hauran de situar-lo a un any concret, cercar a les gràfiques aquell any i observar quin era                 

l’estat de la Terra a aquell any. Per tant, el que hauran de posar al blog finalment, és una                   

frase que mencioni que la persona “X” (nom del familiar) a l’any “Y” vivia de la següent                 

manera (per exemple, no tirava escombraries als fems sinó que tot ho reutilitzaven o s’ho               

donaven als animals) i en aquell any, els residus per família era (segons les gràfiques) de                

tant per cent. En definitiva, es tracta de comparar i relacionar a través de les gràfiques, les                 

dades aportades amb la forma de viure dels familiars, per millorar l’enteniment de la              

relació causa-conseqüència. 

 

Temporització : 1 sessió 

Materials : gràfiques visuals de diferents anys que indiquin temperatures, gel als pols,             

residus per famílila, quantitats de CO2 atmosfèric, portàtils d’aula per accedir al blog. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 1j, 1k, 2a, 2b, 2f.  

 

Activitat 3.2. Investiguem sobre com està actualment la Terra.  

 

El docent durà diferents notícies que parlin sobre l’estat actual de la Terra. Una vegada               

que coneixem les diferents formes de consumir actuals en comparació a com es feia abans               

o a altres llocs del planeta, com és que es troba la Terra? Quines poden ser les causes                  

d’aquest estat? → Els alumnes hauran de parlar sobre les causes - efectes de la forma de                 

consum i sobre les notícies que han llegit. Hauran de retallar aquelles imatges que són               

adients i les notícies que més li cridin l’atenció. Ho hauran de debatre, escriure i posar-lo                

al blog. 
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Temporització : 1 sessió 

Materials : diferents notícies variades sobre canvi climàtic, portàtils d’aula per accedir al             

blog. 

Treballem els continguts : 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 2b. 

 

Bloc 4. Cap a on anem? 

Activitat 4.1. Quines coses es fan actualment que no afavoreixen la vida en la Terra? 

 

Amb les dades que van recopilar a les notícies anteriors, ens centrarem en una en concret.                

L’ús excessiu de fàbriques, cotxes i avions.  

Imaginarem que els cotxes, les fàbriques i els avions són focs de calor i per tant farem un                  

experiment per poder observar les conseqüències de cremar indiscriminadament i tenir cada            

vegada menys arbres. Als alumnes, haurem d’explicar-li el significat que té l’Antàrtida al             

nostre planeta per posar-los en context. 

 

Experiment → Posarem una zona de blocs de gel que simularan l’Antàrtida, i una roca               

grossa que simularà la nostra illa (Eivissa) a un recipient petit amb aigua (hauran de marcar                

fins a on arriba l’aigua). Fora del recipient, posarem un camp d’arbres fets amb pals i fulles                 

aferrades. Una vegada ho tinguem muntat, començarem, per una banda, a talar els arbres              

amb tisores, i per l’altra, a cremar a prop dels blocs de gel, els quals començaran a fondre’s.                  

Quan s'hagi fos per complet, què ha passat? Ha pujat el nivell de l’aigua? Quin efecte                

tenien els arbres del principi? 

Els alumnes hauran de mesurar la diferència entre el començament i el final. Quines              

conseqüències pot tenir la fosa de l’Antàrtida en les nostres vides? Haurem de comentar              

l’experiment i posar-lo al blog, explicant les passes de l’experiment, què passa quan tenim              

pocs arbres, què passa quan es fonen els gels polars i quines són les causes de la pujada del                   

nivell del mar. 

 

Temporització : 1 sessió 

Materials : diverses pedres grosses i una mica planes, diversos recipients amples, pals i              

37 



 

fulles, tisores, diversos blocs de gel, llumins o encenedors, portàtils d’aula per accedir al              

blog. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1h, 1j, 1k, 2a, 2e, 2f. 

 

Activitat 4.2. Quines coses fa la nostra localitat en relació amb el medi ambient per               

conservar-lo i quines no? 

 

Sortirem a passejar amb les càmeres fotogràfiques de l’escola i farem fotografies per tot              

arreu a aquelles coses que els alumnes creuen que tenen relació amb la conservació del               

medi ambient o a aquelles coses que tal vegada no afavoreixen el medi ambient. Després,               

anirem a classe i veurem les fotografies. Les haurem de classificar com a sostenibles o no                

sostenibles i li haurem de posar nota de forma grupal (a més sostenibles, més nota). 

Com han quedat els barems? Quines actuacions han obtingut més nota? Què fa el nostre               

ajuntament per cuidar el medi ambient? 

Exposarem les diferents idees, parlarem sobre les actuacions a escala local, i després             

escriurem totes les aportacions esmentades al nostre blog a més de pujar les fotografies. 

Haurem de redactar una carta a l’ajuntament esmentant les actuacions que no són correctes              

ni coherents amb el medi i que hem pogut observar a les nostres fotografies, com també,                

una altra carta al diari, per fer pública la nostra opinió i donar algun tipus d’alternativa a les                  

actuacions que no són coherents amb el medi ambient (nombre de papereres, falta d’arbres              

als carrers, carrers poc ciutats, etc.). Haurem d’establir un format per escriure cartes             

formals. La meitat de la classe elaborarà la carta al diari i l’altra meitat elaborarà la carta a                  

l’ajuntament. Finalment, farem votacions a veure quina és la més adequada i fins i tot               

podem agafar elements de diferents cartes i ajuntar-los, per finalment, enviar-la a la             

direcció corresponent. 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials : Càmeres fotogràfiques, papers i bolis per escriure les notes, portàtils per accedir              

al blog i per poder escriure les cartes. 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 1i, 1j, 1l, 2a, 2c. 
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Activitat 4.3. Investiguem sobre les coses que sí que es fan bé a altres localitats per agafar                 

exemple.  

 

En aquesta ocasió, investigarem a través dels vídeos penjats a les xarxes, sobre quines              

iniciatives s’estan posant en marxa i que sí que són sostenibles i compromeses amb el medi                

ambient. Els alumnes hauran de cercar, per grups, diferents propostes que sí que tenen              

coherència amb el medi, hauran de redactar-ho i explicar-lo després a la resta de companys.               

Li podrem donar diferents plataformes per cercar i diferents webs per aconseguir            

informació. 

Els temes que poden escollir i que anticiparem prèviament són : 

 

-Energies renovables, gestió de residus, lluita contra el canvi climàtic (corporacions,           

associacions, organitzacions, activisme…), tallers de reciclatge, transport sostenible, ajuda         

als animals i/o plantes en perill d’extinció, foment de l’agricultura i la ramaderia local o               

ciutats sostenibles. 

 

→ Si troben un altre tema que els agradi, també el poden fer servir. 

 

Finalment, allò que han trobat a les xarxes ho hauran de resumir, per finalment explicar-ho               

als companys i traspassar-ho al blog grupal. 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials : portàtils per cercar informació i tenir accés al blog, plataformes d’accés a la               

informació en format vídeo, papers per escriure (si volen, si no tot en format digital). 

Treballem:  Continguts, criteris i estàndards 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 2a, 2f. 

 

Activitat 4.4. Observem la nostra illa, n’hi ha parcs naturals protegits? 

 

Posarem diferents fotografies de llocs molt polits d’Eivissa i el vídeo de Visita el Centro de                

Interpretación de Ses Salines de Ibiza. Què fa especials a aquests paratges? Per què pensen               

els alumnes que aquests llocs no estan contaminats? Introduir el tema d’espais i llocs              
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naturals protegits.  

Després de visualitzar el vídeo, els alumnes hauran d’escriure de forma grupal (full grupal)              

però en el qual cadascú aporta una idea, els llocs que han vist al vídeo i els hi ha agradat                    

més. Per què han escollit aquests llocs? Al blog grupal, hauran de posar cadascú el seu nom                 

i escriure el lloc que li ha agradat més i per què. 

Aquell mateix dia, programarem una excursió al centre d’interpretació de Ses Salines. Els             

alumnes hauran d’escriure al centre per concretar un dia i hora per fer aquesta excursió. 

 

Temporització : 1 sessió 

Materials : Fotografies de paisatges polits d’Eivissa, vídeo de Visita el Centro de             

Interpretación de Ses Salines de Ibiza, contacte del Centre d’Interpretació de ses Salines,             

portàtils per tenir accés al blog, papers per escriure (si volen, si no tot en format digital). 

Treballem els continguts : 1c, 1g, 2d. 

 
4.4.1. Excursió 
 
Anirem al centre d’interpretació de Ses Salines i allí farem la ruta pel Parc Natural. Els                

alumnes hauran de recordar aquella imatge que els va agradar tant del vídeo i intentar               

trobar-la a l’excursió. Anirem amb les nostres càmeres fotogràfiques i quan vegin aquella             

imatge que van seleccionar i van explicar al blog, hauran de fer ells mateixos la seva foto.                 

A més, podran fer altres fotografies de llocs, plantes o animals que els agradin.  

 

Durant la pròxima sessió, haurem de descarregar les fotografies i la mestra les posarà al               

Drive de la classe. Els alumnes hauran d’agafar aquelles imatges que són seves i les haurà                

d’explicar al blog grupal, posant els següents elements : 

-Nom artístic de la foto 

-Què és (animal, planta, paisatge…) 

-Què conté (diferents elements que es veuen a la fotografia) 

-Per què m’agrada 

 

Temporització : 2 sessions 

Materials : càmeres fotogràfiques, fotografies del Parc Natural de ses Salines fetes pels             
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alumnes, portàtils per tenir accés al blog i al Drive, papers per escriure (si volen, si no tot                  

en format digital). 

Treballem els continguts : 1c, 1g, 2d. 

 

Bloc 5. Què podem fer per combatre aquesta situació? 

 
Activitat 5.1. Escollir algun dels hàbits que tenien els nostres avis. 

 

Amb aquesta activitat, els grups de treball escolliran de forma conjunta algun dels hàbits que               

tenien els seus avis-familiars o que tenen alguns nins de Nicaragua per poder treballar en               

conseqüència. Cada grup haurà d’escollir diferents activitats per tal que no es repeteixin. Per              

exemple, podrien agafar el tema del plàstic o del consum excessiu de cotxes i avions i donar                 

alternatives.  

En aquesta ocasió hauran de fer un pòster promocional que doni les alternatives a aquesta               

forma de consum. Els pòsters seran en format d’infografia digital. El pòster haurà de tenir               

fotografies, lletres, dibuixos, i després els posaran a l’escola per fomentar aquests hàbits             

sostenibles. 

Les parts que ha de tenir la infografia són : 

 

-Títol (captar l’atenció) → exemple : Aposta per consumir menys plàstic 

-Subtítol  (conseqüències) → exemple : Actualment moren milers de peixos 

-Què fem actualment amb aquesta situació → desenvolupament de la infografia 

-Quines alternatives tenim i podem fer servir → proposta a la infografia 

 

Temporització : 2 sessions (poden agafar temps a casa per acabar-lo) 

Materials : vídeos que van gravar a l’activitat 2.1., portàtils per tenir accés al blog i al                 

programa d’infografies (per exemple Canva), papers per escriure (si volen, si no tot en              

format digital). 

Treballem els continguts : 1b, 1c, 1d, 1h, 1i, 1j, 1l, 2c, 2f. 
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Bloc 6. Proposta 

Activitat 6.1. : Proposta, Ens aferrem a les esperances climàtiques que ens queden? 

 

Què podríem fer per l’escola i que ajudaria a escala global ? 

 

Amb tot allò que els alumnes han après al llarg de les diferents pràctiques, hauran de fer                 

una proposta conjunta per posar-la en pràctica. Aquí volem que siguin els mateixos             

alumnes els qui decideixin sobre com ajudar al nostre planeta, a través d’un projecte comú               

i altruista. 

 

Es poden proposar diferents temes en cas que els alumnes no facin cap aportació, com per                

exemple : 

 

a) Demanem pressupost i subvencions que donen els ajuntaments per posar plaques           

solars a l’escola. Intentem fer recaptacions amb festes escolars que donin           

aportacions al projecte. 

b) Fem una interpretació teatral (relacionada amb el canvi climàtic) per gravar-la i            

enviar-la a plataformes virtuals. 

c) Creem una cançó implicada amb el medi ambient i el canvi climàtic i fem un               

videoclip per promocionar el nostre treball (podem ensenyar els nostres pòsters, les            

nostres creacions…). 

d) Ens posem en contacte amb alguna organització que estigui vinculada amb el canvi             

climàtic i demanem ajuda per fer algun projecte innovador i en contra del canvi              

climàtic. 

e) Creem un spot publicitari per fer promoció tant en format vídeo com en format              

àudio. El format d'àudio servirà per exposar-lo en plataformes audiovisuals i el            

format d'àudio per promocionar-lo a través de la ràdio. 

 

Segons la proposta que escullin, prendrem les mesures i els materials necessaris per dur-la              

a terme. 
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Temporització : 4 sessions 

Treballem els continguts : 1b, 1c, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 2c, 2f. 

 

7. Discussió 

 

La proposta educativa que s’ha dut a terme es fonamenta en les teories científiques del canvi                

climàtic, les quals adverteixen que les concentracions de CO2 atmosfèric han augmentat            

considerablement els darrers anys. A més, el clima és cada vegada més imprevisible i els               

desastres naturals, així com la pujada del nivell de la mar a causa de la fosa de gel polar,                   

augmenten cada dia. La salut dels éssers vius està en perill i les desigualtats de classe són                 

cada vegada més accentuades, empobrint encara més als països en vies de desenvolupament.  

 

Aquesta proposta és molt coherent amb el moment històric actual, perquè segons el marc              

teòric no es tracta d'un simple fet d’atzar sinó d’una emergència climàtica d’origen antròpic.              

De fet, segons el Grup intergovernamental d’Experts de canvi climàtic va anunciar que només              

una acció immediata i sostinguda evitaria que el canvi fos encara més accentuat. A causa               

d’aquesta urgència que s’ha exposat de forma teòrica i sota les recomanacions de l’estat de la                

qüestió, s’ha volgut fer una unitat didàctica que esdevé al llarg de tot un trimestre per tal de                  

conscienciar als alumnes amb el medi que els envolta. Aquesta bona relació amb el medi ja                

estava defensada per Rousseau (1712-1778) i ha continuat amb el pas del temps. A més,               

aquest apropament a la natura, també està detallat al currículum de les Illes Balears que               

menciona també, com a contingut base, el canvi climàtic. Per tant, la proposta va acord amb                

un marc teòric i legal. Les teories de Novo (2012) sobre l’educació ambiental argumentaven              

que les pràctiques educatives s’havien de fonamentar en una base ètica, conceptual i             

metodològica interconnectada, i també d’altra banda es recomanava estudiar les causes i            

efectes que tenen les accions humanes sobre el medi segons Hernández (2008). Les accions              

mediambientals, a més, necessiten una comprensió i una pràctica sobre una base comunitària,             

els centres han de funcionar com a comunitats inclusives on tots participen cap a un objectiu                

comú (en aquest cas lluitar contra el canvi climàtic). Les pràctiques, segons Moya (2012), per               

poder ser enteses el millor possible pels estudiants, han de ser principalment manipulatives i              

amb aplicacions en la vida quotidiana. La unitat que s’ha desenvolupat a aquest treball ha               
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estat dissenyada sota aquestes recomanacions d’aquests autors, la base ètica és en si el              

desenvolupament sostenible que recullen els objectius de les pràctiques, moltes de les            

activitats han estat pensades per conèixer les causes-efectes dels nostres actes i del             

funcionament de la Terra, així com s’han basat en continguts curriculars, però han atès altres               

conceptes com la manipulació, l’aplicació a la vida quotidiana i l’experiència propera. 

 

Les pràctiques que poden servir per a model, i de fet, s’han fet servir, recomanaven que a més                  

d’allò que es mencionava anteriorment, les aules havien d’adoptar, segons Rosa Sensat,            

mesures per tal que els alumnes poguessin sortir a l’exterior com més millor, visitar museus,               

zones naturals, fer excursions i a més, tenir sempre a disposició de l’estudiant els materials               

que complementen el seu aprenentatge, que el pugui manipular i investigar. Amb les diferents              

pràctiques que s’han proposat, això ha quedat reflectit, encara que no s’ha donat prou              

quantitat d’excursions a la unitat didàctica, per les seves característiques limitades (el consell             

només cedeix un nombre limitat d’excursions). En canvi, s’ha donat prou marge a sortir fora               

de classe i per descomptat, sempre que es vulgui es podria sortir de l’aula i fer les activitats al                   

pati (per exemple).  

D’altra banda, a l’estat de la qüestió es menciona sota les recomanacions de la web               

Climàntica, que la lluita del canvi climàtic ha de tenir un caràcter divulgatiu i que s’ha de                 

manifestar a través d’una xarxa educativa, fer ús de blogs i de memòries històriques. De fet, la                 

proposta té moltes activitats que tenen aquest caràcter divulgatiu, com els pòsters, la proposta              

o les cartes a l’ajuntament i al diari (també proposaven presentar les pràctiques a congressos),               

s’ha fet servir el blog d’aula, on els alumnes havien de reflexionar sobre les seves pràctiques i                 

a més havien d’exposar les diferents fotografies i actuacions i s’ha fet servir la memòria               

històrica com a model d’aprenentatge.. Els alumnes han de ser agents actius de la formació,               

segons les Escuelas Amigas de la Infancia, i és en aquest cas el que s’ha volgut fer, perquè els                   

alumnes eren en tot moment, participants actius de les tasques encomanades. A més, segons              

les propostes d’aquestes escoles, l’educació que lluita contra el canvi climàtic ha de ser              

globalitzadora, basada en l’alumne, fonamentada en una escola democràtica i per descomptat,            

ser inclusiva. S’han desenvolupat totes les activitats sota aquesta línia perquè els alumnes             

sempre han estat el centre de les activitats, implicaven els seus familiars, podien invitar-los a               

participar en les activitats, sempre s’intentava cercar l’opinió dels alumnes a través de             

preguntes i han estat dissenyades per poder ser desenvolupades per tot l’alumnat, sense             
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distinció de cap classe. A més, els grups han estat sempre cooperatius, i per tant, aquest fet                 

també afavoreix la inclusió. Referent a l’escola democràtica, volem pensar que el centre així              

ho recull, i dins classe s’ha intentat ser el més democràtic possible, així com establir debats i                 

parlar sobre les reflexions que s’han pogut observar durant els experiments. També les escoles              

de la infància defensen l’ús dels diaris de camp, que pot estar cobert pels blogs grupals d’aula.                 

Moltes de les activitats de l’estat de la qüestió, en la majoria dels casos, feien èmfasi en                 

desenvolupar tasques experimentals, i així ho hem volgut fer a la unitat didàctica.  

El fet de l’evolució de les concentracions de CO2 atmosfèric és un dels pilars bàsics per                

entendre el canvi climàtic, i així s’ha reflectit, durant l'activitat d'anàlisi de gràfiques i              

exploració de notícies. Altres recomanacions eren :  

 

-Emprar paper reciclat sempre que sigui possible, a través del qual s’ha fet un taller per                

aprendre a fer-ho. 

-Aprofitar les noves tecnologies, que s’ha cobert per complet a través de les recerques, dels               

blogs i de les activitats audiovisuals i de divulgació. 

-Fer dels alumnes agents del medi ambient, que s’ha pogut recollir a través de les activitats                

d’observació del seu propi barri - context per analitzar-lo i canviar-lo. 

-Tenir sempre present la regla de les 3R (que duu a terme el centre). 

-Fer tallers de reciclatge, que s’ha plasmat de forma concreta per tal que els alumnes               

aprenguin alternatives de consum. 

 

Per tant, aquesta proposta ve a contribuir el que hi ha fins ara pels motius exposats                

anteriorment, però s’ha intentat elaborar sota unes directrius de millora, aportant el perfil d’un              

currículum inclusiu, facilitat per l’Índex for Inclusion i exposat al marc teòric, però             

respectant, d’altra banda, el currículum ordinari (ja que s’han de complementar i no             

considerar-los de forma aïllada). Segons l’Índex for inclusion, es poden donar diferents focus             

al currículum per fer-lo més sostenible i inclusiu, aquest proposa un currículum basat en els               

drets dels nins i no tant en els continguts, és per aquest motiu que la proposta s’ha                 

desenvolupat en aquesta línia, ja que el medi ambient no deixa de ser un dret comú a tothom. 
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8. Conclusions 

 

Per concloure aquest Treball de Fi de Grau, mencionar que amb ell s’ha volgut fer una                

proposta coherent amb la lluita contra el canvi climàtic, que és un tema de molta actualitat, i                 

el qual, sense que molta gent se n’adoni encara, ens afecta a tots independentment del lloc                

geogràfic on ens trobem. A més, tenint en compte que la nostra situació geogràfica és una illa,                 

hauríem de prendre mesures ràpidament, perquè estem entre els llocs més vulnerables davant             

aquests canvis (en el nostre cas, la pujada de temperatures i del nivell de la mar). Quan això                  

passi, ja no importarà res, perquè no tindrem un sòl a on posar els nostres peus ni tampoc un                   

aire fresc que poder respirar. De res servirà haver fet molts d’esforços cap a una direcció o                 

referits a temes concrets, si de cop i volta ens trobem amb una situació nova que ens gira cap                   

a una altra direcció inesperada. Per tant, s’han de prendre mesures com més aviat millor. Amb                

una introducció cap a dades reals i científiques sobre el tema, una posada en escena sobre les                 

lleis educatives que avalen aquest fet i una mirada pedagògica sobre com afrontar la situació,               

s’ha volgut enfonsar més encara a través d’activitats que donin suport a la lluita del canvi                

climàtic i la sostenibilitat. Gràcies, a més, als projectes i models exposats a l’estat de la                

qüestió s’ha fonamentat la unitat didàctica que recull totes les activitats que lluiten per una               

vida i una estança a la Terra millor de la que avui tenim, la qual esdevé, per desgràcia, cada                   

vegada més desigual (aquells països que tenen menys culpa són els que més pagaran les               

conseqüències). És per aquest motiu, que aquest treball recull un currículum basat no només              

en els continguts, sinó més aviat en una visió que prioritza els drets i els deures de la                  

Humanitat. M’he pogut adonar àmpliament, que tractant-se d’un tema tan generalitzat i            

global, entren en escena no només l’ecologia, sinó també l’educació, la justícia, la política, la               

ciència, la sociologia i l’economia. 

L’objectiu únic, primerenc i concret era assolir competències de caràcter respectuós cap al             

medi ambient a través d’una proposta educativa, així com poder entendre d’on venim, on              

estem i cap a on anem com a ésser humà que som i crec que, amb les activitats proposades es                    

pot aconseguir. És la nostra obligació, com a docents, assabentar als alumnes            

(independentment de les seves característiques o de la seva situació geogràfica) de quina és la               

realitat avui dia, ja que viuen un model econòmic i social que tal vegada d’aquí a poc quedarà                  

obsolet. La proposta educativa d’aquest treball, recull aquelles situacions que més agreugen el             

46 



 

clima i que per tant, són més urgents. S’ha tractat en tot moment de fer partícip a l’alumne per                   

tal que pugui entendre aquesta realitat, per cert tan poc agradable, i donar solucions reals (que                

ells mateixos han cercat) davant la situació. Però els alumnes també havien de ser conscients,               

i de fet, baix aquell mantell de solucions crec que ho han fet, que encara queda temps per                  

actuar i que, aquest temps, no el podem perdre sent pessimistes, sinó més bé, tot el contrari,                 

aferrant-nos a aquelles esperances que encara ens queden. 

La meva experiència, en general, em diu que les escoles poden fer més activitats sostenibles i                

exercir encara més esforços. Perquè, davant a aquesta situació, són realment escoles del futur?              

Sóc conscient que hi ha molts de temes a tractar, però com s’ha defensat durant el                

desenvolupament del treball, el nou currículum s’ha de basar en els drets i no només en els                 

continguts, perquè lluitant sobre els drets, es resoldrien molts dels problemes d’actualitat com             

poden ser les desigualtats de gènere, d’ètnia, de classes, de capacitats, de religió, de creences,               

d’accés a la participació i l’aprenentatge igualitari, de sostenibilitat, de problemes relacionats            

amb les emocions, d’assetjament escolar, de fracàs escolar, etc. Totes aquestes qüestions són             

reals, i com a ciutadans, formadors de futurs ciutadans, és la nostra tasca insistir sobre elles.  

Com a crítica constructiva, mencionar que aquest Treball de Fi de Grau té algunes              

limitacions, ja que és difícil emmarcar una proposta dins un centre al qual no coneixem els                

seus alumnes ni les seves característiques geogràfiques, però tant de bo s’ha intentat donar el               

focus més inclusiu possible per poder ser desenvolupada a qualsevol centre permetent-se            

algunes adaptacions depenent del context escolar. D’altra banda, considero que tal vegada li             

hagués anat prou bé considerar activitats manipulatives tipus taller per poder ensenyar als             

alumnes alguns treballs antics i que feien servir els nostres avis (com fabricar-se ells mateixos               

les eines que feien servir).  

De cara al futur, penso que no seran tan importants les unitats didàctiques basades en               

continguts aïllats, sinó que hauran de tenir alguna mena de relació amb fets socials, per tal que                 

els alumnes puguin entendre el context al qual pertanyen i ser ciutadans cívics però a la                

vegada crítics. Per exemple, tot el que ha passat amb la Covid-19, és de gran importància                

tenir-lo en consideració dins les aules, per poder fer crítiques socials i fer als alumnes               

partícips de la seva pròpia situació. Concretament, amb el tema mediambiental, aquesta            

pandèmia ha deixat de manifest que les nostres actuacions tenen un impacte molt nociu sobre               

ell, i és una gran oportunitat per poder relacionar dos temes d’actualitat els quals els alumnes                

entenen perfectament perquè els estan vivint de primera mà. Les aules haurien de ser, no un                
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lloc on s'aprèn només matemàtiques, estadística o probabilitat, lectura, escriptura o geografia,            

sinó més bé, haurien de ser espais on es discuteixen temes d’actualitat i que toquen               

directament al cor i l’ànima de l’alumnat. Tot està relacionat, i s’ha demostrat que totes les                

assignatures tenen transversalitat, doncs...a què estem esperant? És moment de relacionar           

totes les matèries sota conceptes i temes que tenen a veure amb allò que està passant aquí i ara                   

al món. 
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10. Annexos 

 

 No apte  
2-4 

Aprovat  
5-6 

Bé  
6-7 

Notable  
7-8 

Excel·lent 8-10 

Blog 
Adequació 

El blog no 
presenta cap 

element que es 
demana 

El blog 
presenta només 
alguns elements 
que es demanen 

El blog 
presenta quasi 

tots els 
elements que es 

demanen 

El blog 
presenta tots els 
elements que es 

demanen 

El blog 
presenta tots els 
elements que es 

demanen i a 
més s’han 

afegit altres que 
eren prou 

adients 

Blog 
Contingut 

Falten la 
majoria de 
preguntes  
i exercicis 

(continguts)  
que es 

demanaven 

Falten  
alguns 

continguts 
 que es 

demanaven 

La majoria dels 
continguts 

 que es 
demanaven 

estan  
exposats  

Tots els 
continguts  

que es demanen 
estan  

exposats 

Tots els 
continguts que 

es demanen 
estan 

exposats i a 
més, s’han 

afegit d’altres 
que 

complemen- 
ten el tema 

Blog 
Capacitat 
reflexiva 

Es mostra una 
representació 

mecànica- 
còpia- 

memorística 

La capacitat 
reflexiva és 

pobre, copien la 
majoria de 
conceptes 

Algunes 
entrades són 

reflexives i s’ha 
entès el tema 

però d’altres no 

Totes les 
entrades tenen 

capacitat 
reflexiva 

perquè s’ha 
entès el 
concepte 

La capacitat 
reflexiva està 
per damunt de 
la mitjana, ha 

entès 
sobradament el 

tema i ho 
justifica 

Blog 
Estil de 
redacció 

Estil de 
redacció pobre, 

mal redactat, 
sense esforç, 

moltes errades 
ortogràfiques 

Estil de 
redacció 

mediocre, però 
mostra esforç 

per fer-ho, 
bastants errades 

ortogràfiques 

Estil de 
redacció una 

mica 
desordenat però 
adequat, poques 

errades 
ortogràfiques 

Estil elaborat i 
prou ben 

desenvolupat, 
alguna errada 

ortogràfica 

Estil molt ben 
elaborat i un 
estil literari 

molt acurat, cap 
errada 

ortogràfica. 

Blog 
Participació 

La participació 
no ha estat 
equitativa 

Només han 
participat uns 

pocs en el blog 

La majoria han 
escrit i 

participat en el 
blog 

Tots han escrit i 
participat en el 
blog de manera 

equitativa 

Tots han escrit 
al blog i a més, 

aquelles 
entrades 

individuals 
estan molt 
correctes 

Blog 
Neteja, estètica 

El blog està 
desordenat i 

El blog té 
alguns elements 

La majoria 
d’entrades 

Totes les 
entrades tenen 

Totes les 
entrades 
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i enllaços sense 
decoració, no 
presenta cap 

enllaç 

decoratius i no 
està del tot net, 
presenta només 
alguns enllaços 

presenten 
decoració i una 
bona estètica. 
La majoria de 
les entrades 

tenen enllaços 

alguna 
aportació 
estètica i 
entrades 

presenten una 
polida 

decoració, 
fotografies molt 

polides i tots 
els enllaços 

corresponents 

Pòster i altres 
creacions 
Adequació 
 

Cap element 
està representat 

Pocs elements 
estan 

representats 

Bastants 
elements estan 

representats 

Tots els 
elements estan 

representats 

Tots els 
elements estan 
representats i 
s’han afegit 

altres 
complementa- 

ris 

Pòster i altres 
creacions 
Neteja i estètica 

La creació es 
veu bruta i poc 

estètics 

La creació 
presenta alguns 
elements bruts  

La majoria dels 
elements estan 

nets i són 
estèticament 

polits 

Tots els 
elements estan 

nets i són 
estètics 

Destaca la 
claredat 

d'exposició dels 
elements, tot 
està molt net i 

polit 

Pòster i altres 
creacions 
Creativitat 

La creació té 
manca de 
creativitat, 

monocromo 

Destaquen 
alguns elements 

creatius, però 
d’altres no 

La majoria dels 
elements són 
creatius i amb 

colors 

Tots els 
elements són 

alegres i 
creatius, ben 

elaborats 

Es nota una 
elaboració 

acurada i amb 
molta 

disposició, és 
creatiu i amb 

molt de colors 
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