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Acta 
 

Lloc: aules de l’escola El Bruc. 

Hora: 9:30 a 13:00 h. 

Classes assistents: 6è classes A i B, i classe de 5è.   

Formadors: Jenni Gallardo i David Serra. 

 

1. OBJECTIUS. 

 

El principal objectiu s’ha centrat en abordar, des de diferents òptiques i metodologies 

la definició de “Canvi Climàtic”, així com les seves causes, les seves principals 

conseqüències i aquelles actuacions que des dels diferents nivells i àmbits es poden 

portar a terme.  

El recorregut per tots aquests elements requereixen, evidentment, de molta feina i 

molt de temps, de manera que s’ha pensat una metodologia eminentment pràctica 

que fos divertida i entretinguda, alhora que cooperativa i didàctica, atorgant als 

alumnes una idea general de la problemàtica força clara, així com diferents detalls 

claus i anècdotes que de segur que s’emporten amb ells. 

Amb aquests coneixements s’ha posat les bases de coneixement per poder entrar a 

treballar a fons la qüestió del canvi climàtic durant les properes sessions previstes 

amb una freqüència d’una sessió de treball al mes aproximadament. 

Com a segon objectiu s’ha plantejat el potenciar en tots ells la creença d’aquesta 

problemàtica, avui tan d’actualitat, així com de l’enfocament que des d’un mateix, 

des de la família, des de l’escola i des del poble, es pot fer molt per lluitar contra el 

canvi climàtic tan brusc que s’està patint en aquestes darreres dècades i, 

especialment evident en aquests darrers temps.  

Finalment s’ha marcat com a objectiu de treball de tot el curs el general un seguit de 

material i activitats que tinguin impacte sobre el poble i també sobre les decisions de 

l’ajuntament en material d’actuacions per aturar el canvi climàtic i els seus efectes 

negatius. 

 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ. 

 

S’ha dividit la sessió en sis parts estretament relacionades entre elles i ordenades 

amb sentit per tal d’anar creixent en l’abordament i comprensió del concepte de canvi 

climàtic, les seves particularitats, efectes i accions per a fer-hi front. 

En un primer moment, s’ha fet un joc  per fer una breu presentació de tots els 

consellers/es, així com dels dos tècnics dinamitzadors de les sessions. Per parelles, 

cadascú a presentat al company en un exercici de coneixença i també de trencar el 

gel. En aquestes presentacions destacar un destacat nombre d’alumnes amb atracció 

per les qüestions relacionades amb el medi i els animals, denotant en tots ells una 

alta sensibilització per les temàtiques que se’n puguin derivar. 
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La segona activitat ha consistit en el visionat d’un vídeo de INFOK sobre el canvi 

climàtic, amb una excel·lent explicació del fenomen, causes i conseqüències, en una 

breu exposició de 2 minuts expressament dissenyada per nens i nenes d’aquestes 

edats. El link del vídeo és el següent: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-
canvi-climatic/video/5833242/ 

La visualització d’aquest ha agradat molt als alumnes, cridant l’atenció de la major 

part d’ells, qui s’han mostrat molt atents i sorpresos per diverses de les afirmacions 

i imatges del vídeo. A continuació del seu visionat, s’ha fet varis comentaris i 

preguntes al voltant del mateix. 

A continuació s’ha iniciat la tercera activitat consistent en la lectura de diferents 

cartells referits al canvi climàtic i les seves conseqüències. Diferents consellers/es 

han fet les lectures en veu alta dels diferents paràgrafs escollits. 

Amb tota la informació tractada fins el moment, s’ha donat pas a la següent activitat 

consistent en emplenar un full en blanc amb totes aquelles idees, conceptes, 

explicacions, etc. que més els hi havia cridat l’atenció i volien destacar. S’han fet 

grups de 4 o 5 membres i han treballat durant 10 minuts consensuant entre ells el 

que sabien del canvi climàtic. 

Al finalitzar tots els grups s’ha posat en comú en veu alta allò que han anotat. Han 

exposat un per un, tots aquests punts i s’ha pogut fer una esquema a la pissarra per 

tal de donar peu a l’explicació ordenada per part dels dinamitzadors donant 

coherència i discurs a tot l’aparegut. Aquesta activitat de recopilació ha permès que 

els consellers/es poguessin preguntar, expressar i també que els dinamitzadors els 

hi hagin preguntat a ells/es, tot plegat per generar debat sobre la qüestió del canvi 

climàtic.  

En darrer lloc, i per finalitzar la sessió, s’ha repartit a cada grup de treball un seguit 

de paraules desordenades que s’havien d’ordenar per formar una frase-paràgraf on 

contenia una de les múltiples definicions de canvi climàtic. Per a formar els paràgrafs 

se’ls hi ha posat el repte de construir-lo amb un límit de temps. Aquest també ha set 

un joc que pretén introduir el concepte de canvi climàtic i la seva comprensió per 

part dels membres del Consell d’Infants. 

 

3. RECULL FOTOGRÀFIC. 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
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