
 

El Canvi climàtic a les escoles 
 

Durant el primer trimestre d’aquest curs, les 11 escoles participants al projecte “Adaptem les 

escoles al canvi climàtic” han realitzat accions per presentar el projecte i començar a parlar 

amb la comunitat educativa sobre què és aquest fenomen i com hi podem fer front. 

 

ACTIVITATS A L’AULA O CURRICULARS 

- Selecció d’una activitat del PAE (Programa d'Activitats Escolars) de l’Ajuntament de 

Barcelona que explica què és el canvi climàtic i l’efecte hivernacle i una altra sobre jardins 

verticals. 

- Preparació d’una carpeta compartida dels alumnes de 5è amb vídeos i altres materials 

relacionats amb el canvi climàtic. 

- Projecte de 5è per analitzar la possible influència dels colors de la Terra vers el canvi climàtic. 

- El canvi climàtic, i concretament les energies renovables, com a tema central dels projectes 

de 5è: cada grup farà una maqueta vinculada a una energia renovable. A més, un pare 

expert en energies renovables farà un taller a les aules. 

- Projecte destinat a crear una maqueta complerta de l’escola. 

- Projecte vinculat a medi en què cada alumne farà una exposició sobre una problemàtica 

ambiental. 

- Realització d’ecoauditories. 

- L’alumnat de 5è ha fet reculls de notícies sobre canvi climàtic i, especialment, sobre 

l’evolució de les temperatures. Amb el suport de les famílies. 

- Treball amb l’alumnat per tractar les grans xifres vinculades a problemes globals com el del 

canvi climàtic, a partir de pàgines web (com aquesta) que ofereix dades mundials en temps 

real. 

- Projecció del documental “La huella ecològica humana” i posterior debat amb l’alumnat. 

- Elaboració d’una maqueta d’una ciutat grisa que anirà evolucionant cap a una ciutat 

verda a mesura que es vagin implementant tot un seguit de mesures. 

- Projecte a Medi per respondre la pregunta “Què sabem i què volem saber sobre canvi 

climàtic?” 

- Tallers de ciència a les aules dedicats al canvi climàtic: treball amb gràfiques aprofitant les 

dades de l’estació meteorològica, enquestes sobre aprofitament d’aigua i plàstic, etc. 

- Debats a les aules sobre el concepte de “refugi climàtic”. 

- Racó dels refugis: un espai de treball que es crearà i que vol donar continuïtat al projecte. 

- Recollida d’envasos de iogurt del menjador que s’han utilitzat per crear un planter amb 

llavors. 

- Cada classe des de P3 fins a 6è, va penjar plantes a la xarxa del pati, amb material reciclat.  

        

 

Jornada d’instal·lació de plantes 

a la xarxa del pati, amb la 

implicació de totes les classes. 

 

https://www.worldometers.info/es/


 

 

ACCIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

- La Cabina del canvi climàtic: es va 

habilitar al vestíbul de l’escola un 

espai on l’alumnat i alguns mestres es 

van gravar amb una tauleta per 

expressar les seves propostes per 

adaptar l’escola al canvi climàtic. A 

partir d’aquestes gravacions es va 

editar un vídeo que es va mostrar 

durant la sessió participativa amb els 

arquitectes. 

- Consulta en línia a la comunitat educativa (mestres, famílies i alumnat), preguntant per 

necessitats i propostes per adaptar l'escola al canvi climàtic. 

- Sessió de treball amb el claustre, els resultats de la qual van ser contrastats amb les famílies 

mitjançant reunions amb les comissions de l’AFA d’espais exteriors i sostenibilitat. Els resultats 

d’aquesta sessió es van presentar a la primera sessió de participació.  

- Recull a les aules de propostes per esdevenir el centre un nou refugi climàtic, que es van 

presentar a la primera sessió de participació del projecte. 

- Taller amb famílies, mestres i alumnes.  

- Creació d’assemblees o brigades verdes formades per alumnes escollits de cada classe. 

- Creació d’una comissió mixta “Refugi climàtic”, composada per mestres, direcció, famílies i 

alumnes, que actuen com a grup motor de seguiment del projecte. 

- Creació de la figura de l’agent verd a 5è, que va canviant cada 15 dies (sistema rotatori), i 

que té funcions de revisar que l’alumnat dugui a terme bones pràctiques ambientals. 

 

Taller participatiu autogestionat 

per la comunitat educativa, per 

realitzar aportacions addicionals 

a les de la primera sessió de 

participació del projecte.  

 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

- Presentació del projecte de refugis durant l’acte inaugural de l’escola. Cada classe va 

assumir, durant l’acte, un compromís relacionat amb la lluita contra el canvi climàtic. 

- Presentació per part d’alumnes del projecte: van anar per totes les classes de primària del 

centre per explicar el projecte (i el canvi climàtic) i per recollir propostes per adaptar 

l’escola.  

- Recull de propostes en cartrons reciclats que es van exposar al vestíbul de l’escola i que van 

servir per explicar les idees de l’alumnat durant la primera sessió participativa. 



 

 

Exposició dels alumnes de 5è durant la 

1a sessió participativa. 

- Assignació a les classes de noms d’herois i heroïnes ambientals (noms i personatges ficticis) o 

de noms relacionats amb el canvi climàtic. 

- Vinculació del concepte de “refugi” al de l’escola de natura que identifica el centre. 

- Instal·lació d’una cartellera a l’entrada de l’escola amb informació sobre el projecte. 

- Ús del blog de natura que disposa l’escola per anar-hi penjant els diversos treballs 

relacionats amb el projecte i el canvi climàtic. 

- Instal·lació plàstica al passadís del centre per conscienciar sobre la pèrdua de boscos. 

- Aparició del centre al programa Info-K, del Súper 3. 

- Concert d’hivern: està previst que estigui relacionat amb el canvi climàtic. 

 

ACCIONS DURANT LA SETMANA PEL CLIMA 

(setembre) 

- Visualització de documentals sobre el 

canvi climàtic. 

- Aparició de l’escola va aparèixer al 

programa Catakrac de betevé 

(https://youtu.be/Qusv5UbLrlI) explicant 

el projecte de Refugi Climàtic.  

- Aturada de classes i concentració al pati 

amb cartells el 27 de setembre (vaga pel 

clima) 

- Creació d’un mini-refugi al vestíbul de l’escola amb roba i pancartes reivindicatives. 

- Creació de cartells amb lemes reivindicatius i en què han participat, també, les famílies. 

- Explicació per part de l’alumnat de 5è a la resta de classes del projecte. 

         

Creació d’un mini-refugi al 

vestíbul de l’escola (esquerre: 

abans, dreta: després).  

https://youtu.be/Qusv5UbLrlI


 

 

Activitats proposades durant la 

setmana pel Clima 

- Realització de pancartes reivindicatives i els alumnes de 5è van elaborar un decàleg de 

compromisos. 

- Es va assistir a la manifestació amb reivindicacions a dos nivells: individual (què puc fer jo?) i 

política (què exigim als nostres representants?). 

- L’alumnat de 6è va llegir un manifest, es va fer un minut de silenci i es va fer una acció al 

vestíbul de l’escola, sota el lema “Fem un cop de mà al planeta”. 

- Minut de silenci per la Terra. 

 

 


