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El clima està canviant. Cada dia, ens trobem amb evidència científica nova que ens 
mostra la forma ràpida i desastrosa com ens estan afectant les conseqüències del canvi 
climàtic. Els infants i el jovent d’avui s’exposen a patir-ne les pitjors conseqüències. 
Ens demanen que hi fem alguna cosa, amb l’argument que «estem jugant amb el 
seu futur» i en som responsables. Tant si ens trobem en un lloc de responsabilitat 
internacional, europeu, del nostre estat o de la nostra regió, com si formem part de la 
seva ciutadania, les seves empreses, les seves famílies o el seu cos educatiu, el que no 
podem fer és permetre’ns el luxe d’ignorar les dades. Cal que actuem.

La Comissió Europea ha adoptat mesures contundents per respondre a aquest repte.
Amb el Pacte Verd Europeu, que inclou la primera llei europea sobre el clima, ens hem 
compromès amb la neutralitat climàtica per al nostre continent per l’any 2050. Es tracta 
d’una tasca considerable, però també una gran oportunitat de canviar les nostres 
societats cap a millor. En aquest moment breguem amb les severes conseqüències de 
la pandèmia de covid-19. Necessitem sortir més forts d’aquesta crisi. Recuperar-se de 
la crisi no sols consisteix a recuperar-se de la pandèmia, sinó també a construir una 
Europa més resistent: una Europa que estigui a punt per escometre la seva transició 
ecològica.
Més que mai, els reptes complexos requereixen actuació en múltiples fronts.
L’educació, la recerca, la innovació, la joventut i la cultura hi poden contribuir en gran 
manera.

Fomentar la transició ecològica requereix integrar un desenvolupament sostenible 
mediambientalment en l’ensenyament. Centres educatius i docents necessiten 
ajudar el seu alumnat a comprendre aquests reptes i empoderar-lo per actuar. 
La millor manera de fer-ho inclou l’ús de mètodes d’ensenyament i aprenentatge 
interdisciplinaris i participatius. Atès que centres i docents han d’exercir aquest 
paper substancial, necessiten un suport continu amb exemples motivadors i 
desenvolupament professional. 

Aules en acció: didàctica del 
canvi climàtic amb
eTwinning

Mariya Gabriel
Comissària d’Innovació, Investigació, 

Cultura, Educació i Joventut
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ÓM’alegra molt veure el gran suport que pot oferir eTwinning. 

Proporciona al professorat una comunitat transnacional 
europea dinàmica on trobar recursos i idees. Li ofereix 
l’oportunitat de posar en comú bones pràctiques. 
Constitueix una experiència d’aprenentatge poderosa en 
la qual l’alumnat s’implicarà en projectes d’aprenentatge 
col·laboratiu, fet que permetrà a docents i estudiants 
adquirir noves perspectives i aprendre entre si. Es tracta 
d’un gran exemple de la forma en què la col·laboració entre 
centres educatius pot ajudar de manera molt específica i 
creativa a afrontar canvis socials de gran importància.

Em complau enormement presentar el llibre d’eTwinning 
del 2020 sobre el canvi climàtic. Aquesta publicació ofereix 
una selecció d’activitats i projectes eTwinning excel·lents, 
per a l’educació infantil fins a la secundària i la formació 
professional. Cadascuna d’aquestes iniciatives ha aportat 
als seus estudiants una major comprensió del canvi climàtic 
i de les accions que qualsevol persona pot emprendre per 
lluitar-hi en contra. El llibre mostra com eTwinning, els seus 
docents i els seus estudiants en actiu poden fer front als 
reptes d’avui de la manera més creativa i vivaç, i com poden 
desenvolupar les seves competències científiques i digitals 
juntament amb la seva capacitat de pensament crític.

Vull mostrar la meva gratitud més sincera a tot el cos 
de docents i alumnes que han participat en les diverses 
activitats i projectes presentats en aquest llibre. També 
m’agradaria agrair a tota la comunitat eTwinning la seva 
indispensable contribució per lluitar amb aquesta qüestió 
tan definidora de la nostra època.
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El canvi climàtic i els reptes 
mediambientals en les activitats 
d’eTwinning

Irene Pateraki
Directora de Seguiment i Pedagogia, Servei Central 

de Suport d’eTwinning

Resposta mundial al canvi climàtic
La pujada de temperatures, els successos meteorològics extrems, el desgel de glaceres 
i les sequeres, els canvis de població de la flora i la fauna, els incendis i la pujada del 
nivell de la mar constitueixen íntegrament elements que semblen confirmar el que la 
comunitat científica ha estat afirmant durant anys: ens enfrontem a una emergència 
climàtica.

Podem trobar-ne evidències en tots els àmbits. En l’àmbit mundial, el Grup 
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seves sigles 
en anglès), convocat per l’Organització Meteorològica Mundial (WMO, ídem) i el 
programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient el 1988, reuneix personal 
científic de tot el món per a proporcionar una font d’informació científica objectiva 
sobre el paper que té l’activitat humana en el canvi climàtic.

Governs de tot el planeta estan intentant combatre aquest assumpte. Per exemple:

 – La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic1 (UNFCCC, 
per les seves sigles en anglès) es va adoptar el 1992 i ja reconeixia que el canvi 
climàtic constituïa un problema, encara que llavors es disposés de menys proves 
científiques que ara. Avui, compta gairebé amb una composició universal, perquè 
consta de 197 estats, incloent-hi els de la UE.

 – El 1997, una sèrie d’estats van acordar el Protocol de Kyoto2, pel qual els països 
industrialitzats es van comprometre a limitar i reduir les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle.

 – El 2015, 195 estats van adoptar l’Acord de París sobre el canvi climàtic. Els seus 
signataris es van comprometre a mantenir l’escalfament global molt per sota 
dels 2 °C i a esforçar-se per mantenir-lo en 1,5 °C. Aquests estats es reuneixen 
amb regularitat en conferències climàtiques de l’ONU per acordar els detalls de 
l’aplicació de l’acord i per fomentar actuacions mundials pel clima.

La Unió Europea té un paper destacat en la lluita contra el canvi climàtic gràcies a la 
seva dilatada experiència de desenvolupament de polítiques i mesures a la mateixa UE 
i a l’estreta cooperació amb actors internacionals, així com a la seva participació en els 
convenis i cimeres esmentats. L’acció pel clima forma part del Pacte Verd Europeu3, un 
conjunt de mesures que inclouen la reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle, la 
inversió en recerca i la innovació per preservar el medi ambient.
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El canvi climàtic és aquí. Com que la seva repercussió s’accentua amb 
el temps, els infants i el jovent d’avui són els qui s’enfrontaran als 
seus pitjors efectes. Lluny de ser víctimes passives, els joves de tot el 
món han començat a lluitar i a alçar les seves veus amb una potència 
mai vista. El 2018, Greta Thunberg, una jove sueca de quinze anys, va 
encendre la guspira d’un moviment planetari d’escolars, demanant 
més implicació per part dels seus governs en contra del canvi climàtic.
Des de llavors, centenars de milers d’estudiants de tot el món se li van 
afegir en protestes celebrades a tots els continents.

A Bèlgica, Anuna de Wever, de disset anys, juntament amb Kyra 
Gantois, de dinou, van fundar el moviment Youth for Climate4 (Joves 
pel Clima), amb la finalitat d’enviar un senyal clar que el govern 
següent haurà de ser un govern del clima. Els dijous a les tardes, a 
Bèlgica, totes dues van iniciar vagues escolars pel moviment climàtic 
secundades per centenars d’estudiants.

Felix Finkbeiner, explorador juvenil de National Geographic, va 
fundar una ONG de reforestació al seu municipi alemany el 2007, amb 
només nou anys d’edat. Els tallers de Plant for the Planet5 (Planta pel 
planeta), que formen els infants i joves sobre l’escalfament global, 
han resultat en una «ambaixada per la justícia climàtica» de més de 
93.000 activistes locals. El jovent ha agafat el relleu i alça la veu per 
parlar sobre canvi climàtic participant en protestes fora de les seves 
escoles. Però quin paper tenen el centre educatiu i l’ensenyament? 
Segons la UNESCO, «l’educació és fonamental per ajudar les 
poblacions a comprendre i abordar els efectes del canvi climàtic, i 
per fomentar els canvis d’actitud i de comportament necessaris per 
ajudar-les a abordar les causes del canvi climàtic, adoptar estils de 
vida més sostenibles i desenvolupar aptituds que serveixin de suport 
als diferents mòduls de les economies, així com per adaptar-se a 
l’efecte del canvi climàtic» (UNESCO, 2015). L’educació consisteix, 
efectivament, a ensenyar el jovent a reflexionar i a desenvolupar un 
pensament crític sobre el món que l’envolta, així com ajudar-lo a 
créixer cap a una ciutadania participativa, implicada en la presa de 
decisions i a punt per actuar. La UNESCO va crear un marc sobre el 
canvi climàtic en l’ensenyament, el Programa d’acció mundial per a 
l’Educació per al Desenvolupament Sostenible6.
 
Ecoescoles va desenvolupar la metodologia dels Set Passos7, una sèrie 
de mesures per ajudar els centres educatius a aconseguir les seves 
metes ecològiques Ecoescoles: formar una comunitat verda, dur a 

1 https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/ application/pdf/conveng.pdf
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/spanish/cop3/kpspan.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
4 https://youthforclimate.be
5 https://www.plant-for-the-planet.org
6 https://es.unesco.org/gap
7 https://www.ecoschools.global/seven-steps
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terme una auditoria de sostenibilitat, crear un pla d’actuació, realitzar el seguiment i el 
mesurament dels seus progressos, vincular activitats al pla d’estudis, informar i implicar 
tot el centre i, finalment, redactar una econormativa.

El canvi climàtic pot ser un tema difícil d’abordar per al professorat a la classe, ja que cal 
tenir en compte diferents elements com ara:

 – trobar recursos adequats: hi ha molts equívocs, així com informació científicament 
imprecisa a Internet;

 – tenir en compte l’alumnat amb prejudicis (sovint basats en desinformació i biaixos 
culturals) i

 – abordar la incertesa que comporta la ciència en tots els seus aspectes, fet que pot 
donar lloc a confusions i a missatges contradictoris, de vegades.

Resposta d’eTwinning al canvi climàtic
El 2020 eTwinning ha designat com a tema anual El canvi climàtic i els reptes 
mediambientals.
Els seus eTwinners han estat cooperant en projectes relacionats amb el canvi climàtic 
des del 20068.

Projectes com El canvi climàtic i les seves conseqüències per al teu país, Canvi climàtic, 
desenvolupament sostenible o Una ECOescola contra el canvi climàtic ens mostren 
com ja hi havia persones interessades en aquest tema fa 14 anys.

Les activitats organitzades per eTwinning el 2020 aprofiten aquestes experiències dels 
últims anys i en desenvolupen altres de noves. Els centres educatius s’han mobilitzat 
per assumir el repte i demostrar que el canvi climàtic pot ser un tema excel·lent en 
totes les àrees de l’educació. Per exemple, el primer trimestre de l’any es van registrar 
més de dos-cents projectes sobre temes relacionats amb el canvi climàtic, com ara 
l’energia renovable, el consum conscient, voluntariat climàtic, l’efecte d’hivernacle, estils 
de vida ecològics, els incendis forestals, la protecció del medi ambient, l’aigua, etc.

Hi ha un exemple que ens mostra la repercussió que pot tenir un projecte eTwinning 
en el tema anual. El projecte eTwinning Schoolovision9, una versió per a escoles 
de primària del concurs musical d’Eurovisió, s’organitza cada any des del 2009 i hi 
participen més de trenta països. En el concurs, es demana a una classe de cada país 
participant que triï una cançó, que la practiqui, la gravi i enviï un vídeo musical. Al 
llarg dels últims anys, les cançons de la Schoolovision han cobert diversos temes, amb 
el canvi climàtic sempre present. El 2020, va guanyar el concurs l’escola de primària 
Cappabue d’Irlanda, un centre integrat amb dos docents al peu de les muntanyes 
Shehy, a Cork, que acull 23 alumnes. El seu alumnat volia comunicar al d’altres centres 
que també podien marcar la diferència, a la seva manera i en la seva capacitat, de cara 
al canvi climàtic i fins i tot van atreure l’atenció del primer ministre d’Irlanda.

8 https://twinspace.etwinning.net/111681
9 https://schoolovision2020.blogspot.com
10 https://www.etwinning.net/es/pub/get-inspired/kits.cfm
11 Els grups d’eTwinning són espais virtuals per a la trobada, la conversa i la posada en comú entre docents sobre temes 
específics o àrees d’interès més àmplies: https://groups.etwinning.net/7620/home
12 https://www.etwinning.net/es/pub/community/friends.htm
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A més de projectes, eTwinning ofereix al seu professorat accés a 
idees i recursos a través dels kits de projecte10, guies pas a pas per a 
projectes eTwinning, com ara Siguem verds de nou i Actua de cara al 
futur.
Així mateix, el grup eTwinning destacat SENSE11 (Sustainability 
Education Network Service eTwinning: Servei en Xarxa per a 
l’Educació en la Sostenibilitat) ofereix al professorat recursos i 
informació sobre educació sostenible i mediambiental, així com un 
espai on compartir pràctiques exemplars i fomentar l’aprenentatge 
inter pares.

La xarxa d’amistat eTwinning12, composta per organitzacions que 
col·laboren amb eTwinning, també comparteix la seva experiència 
amb el seu professorat mitjançant seminaris en línia, tallers i materials 
públics. Per exemple, Ecoescoles, el programa de centres sostenibles 
més gran del planeta, va organitzar el 2020 un seminari en línia i una 
trobada didàctica per a docents que tractava com fer participar el 
jovent d’avui en la protecció del planeta per al demà.

La publicació que tens a les mans
Com hem vist, el canvi climàtic és un repte i l’educació té un paper 
essencial per exercir per tal d’abordar-lo. L’objectiu d’aquesta publicació 
és ajudar el cos docent a comprendre les causes i les conseqüències del 
canvi climàtic i oferir recursos, exemples de projectes eTwinning i idees 
d’activitats per preparar l’alumnat i que aquest estigui capacitat per 
prendre mesures adequades i adoptar hàbits més sostenibles.

A la primera secció, es presenten causes i conseqüències del canvi 
climàtic, així com els esforços de la Comissió Europea per lluitar 
contra el canvi climàtic en els àmbits europeus i internacionals.

La segona secció se centra en l’educació sobre el canvi climàtic a 
través d’exemples pràctics i projectes eTwinning que tracten aquest 
tema.

En la tercera secció, es dona la paraula al jovent i se suggereixen 
activitats que poden empoderar l’alumnat per actuar.

El repte és aquí, el canvi climàtic s’està produint i, tal com ha assenyalat 
Jane Goodall, primatòloga i antropòloga: «No pots acabar un sol dia 
sense que tingui repercussió en el món que t’envolta. El que facis 
deixarà empremta i has de decidir quin tipus d’empremta vols marcar.» 
Pots començar llegint aquesta publicació! Inspira’t, 

2

3  

1  

Pots començar llegint aquesta publicació!
Inspira’t, troba idees i marca la diferència 

per al planeta amb la teva classe!
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1. El canvi climàtic i la 
resposta de la UE

Alessandra Pertot
Funcionària d’Informació i Comunicació

Comissió Europea, Direcció General d’Acció 
pel Clima

Laura Maanavilja
Funcionària d’Informació i Comunicació
Comissió Europea,
Direcció General d’Acció pel Clima

El canvi climàtic ja no és un problema llunyà per a futures generacions. Els seus efectes 
en les persones, el planeta i la prosperitat constitueixen tota una realitat, i aquí a 
Europa ja són palpables.
A mesura que el món mira de fer front a reptes sanitaris i econòmics sense precedents, 
la necessitat de protegir el nostre planeta i alhora millorar la nostra salut i benestar 
és més urgent que mai. L’estratègia de recuperació de la UE destaca la necessitat 
d’una recuperació sostenible, coherent amb els objectius més amplis del Pacte Verd 
Europeu,13 amb vista a una economia europea més resistent, ecològica i digital.

Activitats humanes com la crema de combustibles fòssils per obtenir energia o la 
tala forestal augmenten les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle en 
l’atmosfera de la Terra.
Aquestes activitats fan que augmenti la temperatura mitjana del planeta, fet que 
provoca canvis en el clima mundial.

El personal científic del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC, per les seves sigles en anglès) ha advertit que un escalfament global d’1,5 
°C per sobre del nivell de temperatures que teníem abans de l’era industrial tindrà 
conseqüències greus —i fins i tot irreversibles— per al nostre medi ambient i les 
nostres societats. Ja hem escalfat el planeta al voltant d’1 °C i tothom n’ha patit les 
repercussions: la dècada de 2010 a 2019 ha estat la més càlida que s’ha registrat en la 
història, i els últims 5 anys han estat els més calorosos fins avui.

Els efectes del canvi climàtic s’estan notant a tots els continents i es preveu que 
s’agreugin cada vegada més. Els fenòmens meteorològics extrems, com les tempestes, 
les inundacions, les onades de calor o els incendis forestals, han esdevingut més 

13 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
14 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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freqüents i intensos. L’augment de les temperatures i la fosa de les glaceres estan 
fent que pugi el nivell del mar. El canvi climàtic també contribueix a la pèrdua 
de biodiversitat i a l’extinció d’espècies, així com a problemes relacionats com la 
contaminació atmosfèrica, aquàtica i química o la sobreexplotació de recursos.
Tot això tindrà conseqüències greus per a les nostres economies, per a la producció 
d’aliments, per a la salut pública i fins i tot per a l’estabilitat política.

La UE basa la seva resposta davant el canvi climàtic en un conjunt de polítiques i 
iniciatives ambicioses, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, de conformitat 
amb l’Acord de París14, establert per limitar l’escalfament global i enfortir la capacitat 
de les societats per fer front als seus efectes.

Per exemple, el sistema de comerç d’emissions de la UE ajuda a reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle del sector energètic, la indústria i els vols dins 
de la Unió Europea, posant un preu al carboni emès. Per a altres sectors, com el 
transport, la construcció i l’agricultura, els estats de la UE compten amb objectius 
propis de reducció d’emissions. La legislació i les iniciatives de la UE també fomenten 
l’eficiència energètica i l’ús d’energia renovable i, a més, promouen tecnologies netes 
innovadores.

Fins al moment, gràcies a l’actuació de la UE de diversos anys, les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle a la Unió es van reduir en un 23% entre el 1990 i el 2018. 
Aquest assoliment es va obtenir al mateix temps que la riquesa (PIB) va créixer un 61%.

La UE s’ha compromès a reduir almenys un 40% les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle en comparació amb els nivells de 1990, abans de l’any 2030. Com a 
part del Pacte Verd Europeu, la Comissió proposarà l’augment de l’objectiu de la UE 
almenys al 50% i fins al 55%, de manera responsable, junt amb la introducció d’una 
legislació per executar-ho pel 2021.

Pel 2050, Europa aspira a convertir-se en el primer continent «amb clima neutre»: una 
economia amb zero emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle. La transició a 
una societat climàticament neutra és alhora una tasca complicada i una oportunitat per 
millorar la nostra societat. Es tracta de les persones i de les seves vides quotidianes: 
com produïm, consumim, ens desplacem, escalfem i refredem les nostres cases, 
treballem o convivim.

Aquesta transició requerirà inversions importants i noves maneres de fer les coses.
Al mateix temps, actuar en favor del clima i el medi ambient també implica aire, aigua i 
terra més nets, edificis energèticament més eficients, millors alternatives de transport 
públic i millor salut per a les generacions actuals i esdevenidores.

Atès que aquest és un tema que afecta tothom —governs, municipis, empreses, 
inversors i individus —, tothom hi pot col·laborar. El professorat i el personal educatiu 
tenen un paper important per exercir, ja que ajuden el seu alumnat a comprendre les 
causes i les conseqüències del canvi climàtic, així com a preparar-los per viure amb els 
efectes d’aquest i per actuar en la seva vida personal i com a ciutadans participatius 
de la societat. Cada petita acció és important i, si treballem junts, podem construir un 
futur més sostenible per a tothom.
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La lluita contra el canvi climàtic requereix actuar de manera integral. Una transició 
justa i reeixida cap a un desenvolupament sostenible mediambientalment i una 
economia circular constitueix un requisit previ per fer front a les conseqüències del 
canvi climàtic.
Es tracta d’una tasca monumental i crucial per al període de recuperació com a 
conseqüència de les mesures socioeconòmiques severes adoptades per pal·liar la 
covid-19. Per tant, en l’àmbit de l’educació i la formació, la Comunicació sobre el Pacte 
Verd proposa tres mesures per a la Comissió:

1. Preparació d’un marc europeu de competències per ajudar a desenvolupar i avaluar 
coneixements, aptituds i actituds sobre el canvi climàtic i el desenvolupament 
sostenible.

2. La posada a la disposició dels Estats membres de nous recursos financers perquè 
els centres educatius puguin comptar amb edificis i activitats més sostenibles.

3. Actualització de l’Agenda de Capacitats i la Garantia Juvenil per millorar 
l’ocupabilitat en l’economia verda.

Les escoles i universitats exerceixen un paper essencial per complir amb el primer 
punt, en augmentar la sensibilització i inculcar les competències clau necessàries per 
canviar comportaments individuals i formar les persones en pro del desenvolupament 
sostenible. Pel que fa a la base empírica, la tasca es basarà en els marcs i mètodes 
pedagògics existents per a centres educatius, institucions de formació i universitats, 
amb la finalitat d’aconseguir la participació d’alumnes, famílies i el seu entorn social.
El més important és que l’actuació proposada estarà estretament vinculada amb els 
grans esforços que la UNESCO ja ha fet per al desenvolupament de l’Educació per al 
Desenvolupament Sostenible (EDS).

El 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, que és la suma dels 17 objectius de desenvolupament 
sostenible. La UE va jugar un paper decisiu en la configuració del programa mundial 
pel 2030, que és plenament coherent amb la visió d’Europa i s’ha convertit en un pla 
mundial cap al desenvolupament sostenible. La UNESCO va col·locar l’EDS al centre 
del programa com a instrument clau per aconseguir aquests objectius.
 

2. Integració de la sostenibilitat 
mediambiental a l’ensenyament

Vladimir Garkov
Responsable de polítiques Comissió Europea

Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura
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S’ha dut a terme una gran quantitat de treball europeu i nacional per donar suport a 
l’adquisició de competències clau que sustentin un impuls cap al desenvolupament 
sostenible, és a dir, la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM, per 
les sigles en anglès), l’educació per a la ciutadania, així com l’aprenentatge personal, 
social i de competències clau per a l’aprenentatge permanent. El proper pas consistirà 
a combinar els enfocaments adoptats pels diferents estats membres en l’àmbit de 
l’EDS i afegir la perspectiva europea als seus esforços.

Els principals objectius que cal assolir són:

a) Equipar l’alumnat amb els coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per 
treballar i viure salvaguardant el medi ambient, tant en el present com per a les 
generacions futures.

b) Donar suport a la participació estudiantil en activitats del seu entorn social, perquè 
es converteixin en agents de canvi en pro d’estils de vida més sostenibles.

c) Proporcionar orientació i ajuda a centres educatius i docents sobre com cooperar i 
intercanviar experiències entre estats membres.

El cos docent és clau per assolir els objectius esmentats. Exerceix un paper complex 
i clau en la tasca de fer participar l’alumnat en canvis de comportament i adoptar 
mesures basades en fonaments científics sòlids i les pràctiques més exemplars arreu 
dels estats membres de la UE.
El professorat haurà d’incrementar els aspectes interdisciplinaris i pragmàtics de la 
seva feina, amb més implicació de la comunitat docent des de totes les disciplines 
en centres de tota la UE, així com en universitats, laboratoris de recerca, empreses, 
administracions de salut pública, biblioteques, famílies, governs, el cos legislatiu, etc.

L’Educació per al Desenvolupament Sostenible requereix mètodes d’ensenyament i 
aprenentatge participatius que motivin i capacitin els seus estudiants per modificar 
els seus comportaments i adoptar mesures en aquest sentit. Fomenten el pensament 
crític, la reflexió sobre escenaris futurs i la presa de decisions cooperativa, fet que 
permetrà a l’alumnat actuar i participar amb confiança en situacions quotidianes i en 
formes democràtiques de governar.

Amb la seva metodologia científica, multidisciplinària i orientada a l’acció, l’educació 
per al desenvolupament sostenible constitueix un impuls potent cap a la millora social 
i personal. Com a part de l’EDS, l’educació per a la ciutadania juga un paper essencial 
en el desenvolupament de coneixements, aptituds i actituds necessàries per al món 
actual, en ràpida evolució i dominat per la tecnologia, amb dèficit de comunicació i una 
problemàtica socioeconòmica complexa. Tot això exigeix el compromís i la participació 
plena de tota la ciutadania europea.
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1. Eco-Schools: Ecoescoles i 
l’educació sobre el canvi climàtic:
Impuls del canvi en els individus!

Nicole Andreou
Coordinadora internacional 
Eco-Schools

Pramod Kumar Sharma
Director principal d’Educació

Eco-Schools

El programa Ecoescoles ha estat treballant sense descans i amb diligència durant els últims 
25 anys per assegurar que es reconegui l’educació com un motor crític per aconseguir que 
funcioni l’agenda de desenvolupament sostenible.
L’Educació per al Desenvolupament Sostenible és la seva eina més poderosa i ajuda a 
preparar generacions de ciutadania activa mitjançant l’aprenentatge experimental.

El canvi climàtic és un repte de sostenibilitat complex que afecta el món, tant en el 
problema com en la solució. L’objectiu de desenvolupament sostenible núm. 13, relatiu a 
l’acció pel clima, resulta intersectorial, de manera que repercuteix en tots els altres objectius 
i, en conseqüència, es revesteix d’una importància fonamental per assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible. La meta 13.3 apel·la a la millora de l’educació, la sensibilització 
i la capacitat humana i institucional per mitigar el canvi climàtic, adaptar-se a aquest, 
reduir-ne els efectes i treballar en una detecció precoç. Des d’una perspectiva educativa, 
el canvi climàtic, com qualsevol qüestió de sostenibilitat, té dos aspectes: aprendre 
sobre aquest i comprometre-s’hi per trobar solucions. L’emergència climàtica ha desafiat 
els camins tradicionals i l’escala temporal amb la qual els sistemes educatius han estat 
treballant. Requereix una educació que faciliti una àmplia transformació de la societat en un 
temps relativament curt.

Com a observació preliminar, el cos docent ha de tenir en compte que la forma com es 
projecten les qüestions ambientals pot generar una inquietud que fa que els temes siguin 
especialment difícils de tractar per als joves, i això sovint porta a la desesperació, amb una 
sensació d’impotència i apatia. L’aclaparadora escala dels problemes pot crear dubtes sobre 
l’autoeficàcia i deixar poc marge per a involucrar-se en la solució dels problemes. El procés 
educatiu, per tant, ha de crear un clima d’esperança, valentia i compromís, i fer que cada 
persona entengui que cada acció és important i ens capacita per prendre accions cap a un 
propòsit. La competència per actuar o l’agència es defineix com «la capacitat d’una persona 
per seleccionar i dur a terme de manera crítica possibles accions que puguin resoldre 
els problemes de la societat a través de mecanismes democràtics» (Odabaşı, Kurt, et al., 
2011). La personalitat en l’etapa infantil es forma quan la visió del futur es construeix sobre 
fonaments d’una actitud positiva de la persona cap a ella mateixa i cap al món que l’envolta. 
En la infància, la persona no pressuposa instintivament allò negatiu, ja que creu que només 
hi ha bondat a la vida. Una cultura del pensament positiu entès com «la capacitat de 
mostrar un esperit constructiu en processos de canvi de la societat
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determina la competència d’acció d’una persona» (Jeffery, 2011) hauria de ser l’objectiu final 
de qualsevol institució educativa.

L’educació per al canvi climàtic hauria de constituir essencialment una investigació 
apreciativa que busqui una solució utilitzant els recursos disponibles en lloc de centrar-se 
en les coses que no funcionen bé. L’exploració constant de noves possibilitats crea l’actitud 
de confiança per afrontar reptes incerts. Per exemple, el programa Ecoescoles es fonamenta 
en l’acció positiva o la filosofia handprint (empremta de la mà). Segons el Centre d’Educació 
Mediambiental de l’Índia, l’organització que va al·ludir al concepte per primera vegada en 
la Conferència de la UNESCO sobre Educació Ambiental el 2007, «l’empremta de la mà» 
és una mesura de l’acció positiva per disminuir l’empremta humana en la naturalesa i un 
compromís d’acció positiva cap a la sostenibilitat. «Mentre que la petjada mesuraria la 
pressió humana sobre els recursos de la Terra, l’empremta de la mà mesura el que podem 
fer, de forma individual i conjunta, per restablir l’equilibri entre el consum i la capacitat 
del planeta». El programa dota el seu alumnat amb poder d’agència per prendre decisions 
informades i adoptar mesures positives sobre qüestions de sostenibilitat a la vida real. 
En fer-ho, se’ls encoratja a treballar conjuntament i a involucrar el seu entorn social en 
solucions cooperatives.
Amb un aprenentatge basat en projectes, a través de la pedagogia de Set Passos per al 
canvi, el programa proporciona una experiència pràctica al voltant de les habilitats per a la 
resolució de problemes (pensament crític i creatiu, presa de decisions, etc.), que després es 
converteixen en competències de ciutadania participativa.

Les oportunitats d’aprenentatge experiencial, com la reducció de la petjada de carboni 
d’una escola o el compliment amb els principis d’economia circular, ajuden a desenvolupar 
habilitats per a la resolució de problemes. El resultat conforma una amalgama arran d’haver 
pogut realitzar una recerca, una anàlisi crítica i una reflexió, així com d’haver comptat 
amb una visió cap a un futur conformat per l’acció individual i col·lectiva. Els objectius de 
desenvolupament sostenible com a aspiració i la creença en les accions positives (mitjançant 
l’autoeficàcia i el locus de control) impliquen compromís, una millor alternativa a l’ús de la 
por i un imperatiu moral d’actuar. Les experiències i les actuacions estan vinculades molt 
estretament.

La clau per possibilitar l’aprenentatge basat en la vivència a fi de desenvolupar aquesta 
competència per actuar implica una varietat d’estratègies, enfocaments i pedagogies 
d’ensenyament i aprenentatge centrats en l’alumnat i en entorns de la vida quotidiana, per 
simular i practicar l’agència. Alguns d’aquests enfocaments també estan relacionats amb 
la cooperació i l’aprenentatge cooperatiu mitjançant l’agermanament de centres educatius 
que duen a terme recerca conjunta i mitjançant associacions multipartites per estimular un 
intercanvi de perspectives diverses.
La clau és fomentar el diàleg entre estudiants i centres educatius des de contextos diferents 
i diversos, en els àmbits socioeconòmics, geogràfics, culturals, etc.
Amb aquest objectiu, els projectes generen més motivació perquè s’indaga en temes 
reals que ens afecten. Recorda que si no veus un problema, saber per què «no hi ha 
cap problema» és una bona pregunta per començar. Organitzar activitats com visites o 
excursions de camp, enquestes i entrevistes amb oportunitats d’intercanvi i aprenentatge 
amb persones expertes és també un mètode eficaç, ja que relacionar l’aprenentatge que 
té com a objectiu explícit beneficiar tothom pot enfortir i dotar d’informació per passar a 
l’acció. També és important usar enfocaments que impliquin la simulació o el fet d’estar en 
la pell d’una altra persona: jocs de rol, activitats lúdiques, experiments o estudis de casos. 
Són plantejaments que fomenten l’empatia i ajuden a portar perspectives diverses a classe. 

19CAPÍTOL 2: INTEGRACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC ALS PLANS D’ESTUDIS



Aquest tipus de simulacions també ajuden a canviar el locus de control cap al jo i a creure 
en l’autoeficàcia, dos determinants importants perquè les persones prenguin mesures. 
Reflexionar sobre les autèntiques experiències d’aprenentatge a través de redaccions, 
diaris i debats ajuda l’alumnat a construir un coneixement que li permeti prendre mesures 
centrades. Els docents també haurien de considerar la possibilitat que les persones, 
expertes o altres, que treballen en un tema aportin relats sobre les seves experiències.
Això es podria portar a l’aula projectant vídeos o utilitzant altres elements audiovisuals 
creats per a assumptes específics. Aquestes experiències generen visió i motivació per 
actuar.

El canvi climàtic és un concepte multidimensional i abstracte que es pot simplificar 
mitjançant l’ús de la visualització: mapes conceptuals, construcció d’escenaris o anàlisi de 
cicle de vida. Es tracta d’eines que no només fan tangibles conceptes abstractes, sinó que 
també fan de suport per a la identificació d’oportunitats d’acció.

Recordem sempre que per augmentar l’acceptació d’unes idees i perquè es generin normes 
socials, és important celebrar dies dedicats i dur a terme campanyes de conscienciació. 
Fomenten una conscienciació divulgada per l’alumnat per diferents mitjans com la redacció 
de blogs, llocs web i publicacions a les xarxes socials, la creació de vídeos, l’organització de 
concentracions i manifestacions, exposicions, obres de teatre de carrer o flashmobs.

Pel que fa a resultats conductuals, essencialment, volem veure que l’alumnat adopti un estil 
de vida amb poca petjada de carboni, que es tradueixi en la compra de productes locals, 
la reparació i la reutilització, així com el foment de l’ús compartit de recursos, etc. Accions 
com el consum responsable i la reducció en la mesura possible constitueixen indicadors del 
reconeixement estudiantil que, per exemple, l’energia és un component crític dels sistemes 
de producció i consum. Els projectes haurien de fomentar comportaments i pràctiques 
amb la mínima petjada de carboni: caminar, anar  amb bici, consumir de forma responsable 
o utilitzar l’energia i els recursos de forma eficient. El centre educatiu i els seus terrenys 
són un espai excel·lent per a projectes verds: poden ajudar a entendre de manera pràctica 
com les plantes actuen com a embornals de carboni. Així doncs, l’aprenentatge a través de 
projectes sobre el canvi climàtic també hauria de portar l’alumnat a donar suport a empreses 
que controlen i redueixen la seva petjada de carboni i que actuen de manera responsable.

Els projectes educatius haurien d’abordar diversos aspectes del canvi climàtic. A més de 
reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per mitigar el canvi climàtic, cada 
vegada és més important adaptar-se als seus efectes i fer que les nostres societats siguin 
més resilients. La lluita contra el canvi climàtic també va de la mà amb el suport a les 
poblacions vulnerables i amb la lluita contra altres problemes mundials com la pobresa, la 
desigualtat i la degradació del medi ambient.

Una altra consideració clau per a centres educatius és la d’encoratjar l’alumnat perquè 
investigui i informi sobre els problemes del canvi climàtic des de perspectives locals i 
internacionals.
Això no només l’ajudarà a sintetitzar informació i a comprendre la política i les solucions 
mundials, sinó que desenvoluparà habilitats de comunicació efectiva que pugui utilitzar per 
augmentar la sensibilització. Aquestes competències serien útils per planificar i dur a terme 
campanyes locals de conscienciació i acció comunitària. També ajuden a preparar el jovent 
per prendre decisions informades, en particular quan fan ús del seu dret de vot, ara i durant 
tota la seva vida com a ciutadans actius.
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A eTwinning, alumnes i docents disposen 
d’oportunitats concretes d’investigar, crear i actuar 
per comprendre l’acció pel clima
i participar-hi. En la secció següent es poden trobar 
diversos projectes eTwinning per a diversos nivells 
per edats i complexitat. Aquests projectes poden 
ajudar el cos docent i la resta de personal educatiu 
a obtenir idees per a classes i participar en activitats 
de foment, educació i compromís amb aquest tema 
des de diverses perspectives.

2. Projectes eTwinning inspiradors

Aquest projecte anima l’alumnat a aprendre 
sobre el medi ambient i a practicar la 
programació i habilitats STEM en educació 
infantil. Els participants van dur a terme diverses 
activitats presencials i en línia, mitjançant 
la col·laboració tant in situ entre si com 
internacionalment amb la resta de participants 
del projecte.

Les activitats van començar amb jocs sobre 
temes mediambientals que el professorat va 
compartir en línia per després jugar-hi a totes

les classes. A continuació, cada grup d’alumnes va aprendre sobre la ciència dels 
arbres per mitjà de dibuixos, la planta d’arbres, experiments al pati i informació sobre 
l’estructura i importància dels arbres. Cada classe va crear una programació sobre 
paper que van intercanviar amb altres classes al TwinSpace. Tot això va ser una mena 
de preparació per programar Beebots (robots programables) més endavant. També 
van estudiar les petjades de diferents animals. Van indagar a l’entorn natural fent jocs, 
creacions artístiques i viatges escolars. Després d’això, van decidir explorar i investigar 
més a fons sobre una tortuga marina. Van crear jocs, projeccions i activitats en línia 
per a aquesta activitat. Es va generar un llibre electrònic en comú que reunia les 
contribucions de totes les classes.
Igualment, van crear una animació curta d’una imatge col·laborativa. L’arbre de codi es 
va compartir i es va treballar més en conjunt durant una reunió en línia.

1. El nostre bosc, la nostra vida

EDUCACIÓ INFANTIL0-6 ANYS
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A més, van escriure i van il·lustrar una història entre totes les classes, que es va 
presentar en un segon llibre electrònic. Finalment, es va redactar un diccionari científic 
d’imatges de la natura, amb definicions i il·lustracions d’elements de la natura. Totes 
les contribucions es van reunir i es van presentar en un tercer llibre electrònic. Per 
difondre el projecte, els seus participants van crear un lloc web dedicat a aquest, on 
van compartir tots els llibres electrònics, els jocs i les pràctiques exemplars adquirides 
a través d’aquest periple educatiu.

Països: Bulgària, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Grècia, Lituània, Sèrbia i Turquia.

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/79649/home
Eines: Beebot, Pic-collage, Mentimeter, Issuu

2. Verdinfant
Verdinfant té superpoders i intenta salvar la 
Terra. Aquesta personeta superheroica, creació 
dissenyada per l’alumnat del projecte, ensenya 
els nens i nenes a ser «Verdinfants». El projecte 
s’enfocava a crear conscienciació sobre les 
qüestions mediambientals i presentar mesures 
que es poden adoptar per a la protecció de 
la terra. Amb això, es van millorar habilitats 
digitals i comunicatives, així com el foment de la 
creativitat.

Es van assolir aquests objectius mitjançant 
diverses activitats realitzades per cada classe individualment, que després van 
compartir amb la resta de centres. Els seus participants van publicar dibuixos i 
suggeriments en Padlet sobre com ser «Verdinfants». Per exemple: reduint l’ús 
de plàstic, usant el transport públic, plantant arbres, sense llençar escombraries a 
terra, etc. En resum: reduint, reutilitzant i reciclant. L’alumnat va posar en pràctica 
tots aquests suggeriments a través d’accions locals i la creació conjunta de llibres 
electrònics. Cada classe va plantar flors i arbres, van viure una experiència de jardineria 
a la seva pròpia escola. Un primer llibre electrònic col·laboratiu amb les contribucions 
de cada classe va mostrar com, des de la infància, es pot ajudar els animals en perill. 
Cada classe va redactar un capítol i va hi afegir els seus dibuixos i il·lustracions. Per 
aprofundir en el tema, un centre va convidar una persona experta que va impartir una 
conferència sobre espècies en perill. Una altra classe va salvar un ocell atrapat al pati 
del col·legi, mentre que una tercera va examinar recursos en línia i va crear cartells 
informatius de conscienciació.

Es va escriure un segon llibre electrònic en comú, arran d’indagacions sobre els arbres 
i la seva importància (les classes van visitar boscos de la zona amb aquesta finalitat). 
Un tercer llibre electrònic tractava sobre la contaminació de l’aire i de l’aigua, incloent-
ne les causes, així com possibles solucions. Una de les classes participants va explorar 
el tema més a fons i va investigar sobre la pluja àcida i crear cartells i artefactes per 
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explicar millor aquest tema tan important als seus copartícips d’altres centres.
Tot l’alumnat participant va generar un quart i últim llibre electrònic cooperatiu 
sobre la reducció del plàstic: cada classe va investigar les repercussions del plàstic 
en el medi ambient. Van compartir i debatre les indagacions utilitzant un Padlet 
al TwinSpace, per compondre, més endavant, una campanya de reducció de l’ús 
del plàstic en cada centre. Les idees i els suggeriments sobre com lluitar contra la 
contaminació plàstica van donar lloc a un llibre electrònic conjunt.
El projecte va concloure amb la creació per part de cada classe d’una cançó i un vídeo 
per a un concurs. Es van dur a terme moltes activitats de difusió, com la presentació 
del projecte a l’entorn local i a la resta del centre, o una visita a l’alcaldia, entre altres.

Països: Espanya, França, Geòrgia, Grècia, Regne Unit, Sèrbia, Turquia.

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/67282/home
Eines: StoryJumper

Segons estudis científics, la primavera està 
començant abans a causa del canvi climàtic. Els 
centres educatius poden ajudar el personal científic 
recollint dades sobre quan broten les fulles dels 
arbres a tot Europa.
En aquest projecte, els participants van seleccionar 
espècies d’arbres que creixen a les seves regions, en van 
identificar espècimens a l’àrea del seu centre educatiu, 
van observar quan van brotar-ne les fulles a la primavera 
i van registrar les seves observacions científiques a 
l’aplicació de ciència ciutadana iNaturalist. En línia amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, 
aquestes classes van contribuir a la recerca d’un veritable
problema mundial. Mentre cada equip nacional duia 

a terme l’activitat de recerca, estaven en contacte amb els equips d’altres països, 
rebent retroalimentació contínuament. Aquest procés va permetre a l’alumnat 
investigador de cada país demanar a altres equips que indaguessin sobre algunes 
espècies i intercanviessin informació i idees. Al final del projecte, tots els equips 
van crear una presentació col·laborativa de la fauna i el clima del seu país, estudiant 
diversos articles i materials audiovisuals publicats en diversos mitjans científics. Es va 
demanar a l’alumnat que expliqués el seu procés d’aprenentatge, els reptes als quals 
s’enfrontaven i les solucions que van trobar en examinar els recursos que van trobar. A 
través d’aquest projecte, van poder
 

3. Detectius arbrístics de cap a 
capd’Europa

LEHEN HEZKUNTZA7-11 ANYS

23CAPÍTOL 2: INTEGRACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC ALS PLANS D’ESTUDIS



Aquest projecte es va centrar en el 
desenvolupament sostenible investigant sobre 
la gestió de deixalles, l’ús de l’energia i mesures 
ecològiques.
L’alumnat va investigar el seu propi entorn en 
comparació amb el de les altres classes.
A través de l’intercanvi de fotos, dibuixos i 
descripcions de les reserves naturals, rius i altres 
entorns naturals pròxims al seu centre, així com 
les històries i llegendes darrere d’aquests, van 
aprendre sobre el seu medi ambient local i

van tenir l’oportunitat d’explorar països llunyans dels seus copartícips. Poder comparar 
elements entre diferents centres participants va afegir valor al projecte, ja que va 
oferir l’oportunitat de conèixer l’entorn de cada escola i observar diferents realitats 
que comparteixen les mateixes preocupacions mediambientals. A través d’aquest 
intercanvi, l’alumnat va reflexionar sobre el seu paper com a ecociutadans, explorant 
les idees de solidaritat i llaços socials en l’ecociutadania de tot Europa.
Començant amb el disseny del logotip del projecte, que es va fer conjuntament 
mitjançant una eina de dibuix en línia, el projecte va incloure activitats cooperatives i 
l’intercanvi d’informació. Per resumir la seva recerca, van crear un llibre electrònic en 
comú amb imatges, fotos i suggeriments de persones expertes, juntament amb una 
història cooperativa de realitat augmentada sobre un flamenc rosa.
A més, l’alumnat va crear un conjunt de poemes sobre rius i van representar, tots junts, 
una cançó en videoconferència en honor a aquests accidents geogràfics. Finalment, 
van fer una crida a l’acció a través de curtmetratges sobre per què «anar contra 
corrent» i com es pot ajudar el medi ambient.

Països: Espanya, Grècia, Itàlia i República Txeca.

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/68150/
Eines: iNaturalist eta Padlet

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/77330/home
Eines: Padlet, Myadvent, Madmagz, SurveyMonkey, Koji, flipgrid

reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic i adonar-se que la ciutadania comuna 
pot contribuir contra els problemes mundials.

Països: Alemanya, Croàcia, Espanya, França, Geòrgia, Itàlia, Letònia, Polònia, 
Portugal, Regne Unit, Romania, Turquia.

4. Anem contra corrent!
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Durant aquest projecte, l’alumnat va dedicar 
tres mesos a investigar i estudiar tres temes 
(un tema cada mes): la contaminació del sòl, la 
contaminació de l’aigua i la contaminació de 
l’aire.

Cada mes van dur a terme experiments, van 
crear cartells informatius i mapes conceptuals 
i van compartir la informació que van reunir 
amb la resta de classes en un webinar. A través 
d’aquestes activitats, es van familiaritzar amb 
els conceptes i processos científics. Igualment, 

van tenir l’oportunitat d’aprendre i transformar els seus coneixements en accions 
mitjançant el reciclatge i la sensibilització al seu centre educatiu.

Països: Bulgària, Eslovàquia, França, Itàlia, Romania, Turquia i Ucraïna.

En aquest projecte, l’alumnat va desenvolupar 
i va aprofundir en els seus coneixements sobre 
els problemes i reptes mediambientals als quals 
s’enfronta el món i, al mateix temps, van traduir 
aquests coneixements en accions.

A través de diverses activitats, van treballar per 
conscienciar la resta de l’alumnat i el seu entorn 
social sobre el canvi climàtic, el reciclatge, els 
residus i la contaminació.

Van crear un cartell sobre qüestions ecològiques, van ensenyar a estudiants de menys 
edat a reciclar i separar les escombraries, van entrevistar les seves famílies sobre 
les accions ecològiques que duen a terme a casa i van crear concursos, jocs i mots 
encreuats digitals sobre qüestions mediambientals per compartir-los posteriorment 
amb tota la seva comunitat escolar. A més, van animar la resta de l’alumnat a participar 
activament en accions ecològiques, creant les seves pròpies obres d’art verdes a partir 
de materials reciclats i escombraries. Després de cada tasca, van crear vídeos atractius 
amb cançons per sensibilitzar sobre el tema d’una manera encomanadissa i divertida.
 

5. Activistes de la natura

6. Els amics del planeta terra

inSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/81904/home
Eines: Blogspot, StoryJumper
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Les seves classes van recollir i van classificar les 
escombraries, van intercanviar targetes fetes amb 
paper reciclat, van compondre i van cantar junts una 
cançó d’eTwinning sobre la separació de deixalles 
i van participar en jocs basats en la informació 
recollida durant el projecte. També van realitzar i 
executar
la coreografia d’un «ball dels residus» a cada país. 
Després van unir tots els balls per formar una única 
peça col·laborativa. Pel que fa a les aplicacions 
addicionals i les eines de TIC, l’alumnat va gravar 

àudios, animacions amb Voki i fitxes de vocabulari en anglès i francès, de manera 
que van adquirir així coneixements lingüístics i enriquir també el seu vocabulari 
mediambiental. Finalment, van crear i organitzar activitats de neteja als seus centres i 
entorns locals, en què van recollir, classificar i reciclar residus.

Països: França, Països Baixos.

L’alumnat va cooperar en equips internacionals, investigant i compartint fotos dels 
reptes ecològics del seu entorn, com la brossa al terra i la contaminació, i alhora 
compartint la bellesa de la naturalesa de cada país. Finalment, van aconseguir 
recaptar opinions sobre el projecte mitjançant una enquesta i un tauler de reflexió 
comuns, i això els va donar l’oportunitat de compartir la seva experiència i les 
aportacions del procés d’aprenentatge.

Països: Espanya, Itàlia, Polònia, Romania.

7. No hi ha temps per perdre

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70295/home
Eines: Biteable

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70605/home
Eines: Voki
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Aquest projecte va preparar l’alumnat per investigar 
en línia i utilitzar la informació recopilada més 
endavant per generar material atractiu, com cançons 
col·laboratives. El projecte va utilitzar metodologies 
col·laboratives, tasques creatives i una comunicació 
responsable.

Partint dels reptes d’avui dia, l’alumnat es va centrar en 
el canvi climàtic i les qüestions ambientals. Gràcies a 
una activitat de Tricider, van aprendre a expressar les 
seves idees en línia de manera respectuosa. Se’ls va 

convidar a dur a terme un diari virtual en el qual registraven les 
seves idees i impressions de les diverses activitats. Després de diverses sessions 
de videoconferència per conèixer-se i activitats per correu entre totes les classes 
participants, l’alumnat va col·laborar en equips internacionals, centrant-se cada un en 
un dels temes següents: estalvi d’aigua, menjar sa, estalvi d’energia, protecció del medi 
ambient, residus, diàleg i pau, i la tornada de la cançó.
L’activitat de recerca va conduir a la creació de fulls de vocabulari i núvols de paraules 
per a cada tema. Tenint en compte els reptes ambientals d’avui dia, es va animar 
l’alumnat a explorar reptes del passat. En aquestes activitats, cada classe va investigar 
diferents maneres d’aprendre sobre l’Holocaust i la història de la Segona Guerra 
Mundial, i després van intercanviar preguntes i impressions. Finalment, amb la mirada 
en el futur, els equips internacionals van escriure parts d’una cançó, cada un entorn 
d’un tema. Més tard, van ajuntar les lletres i trossos de la cançó de tots els equips 
per crear una sola cançó internacional que tractava tots els temes amb els quals 
havien treballat. Van crear videoclips i van triar el vídeo principal i el títol de la cançó 
internacional col·laborativa: «Europa: ahir, avui, demà».

Països: Alemanya, França, Ucraïna.

8. Europa: ahir, avui, demà

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/68107
Eines: Tricider, Mentimeter, Dragnsurvey, Zeemap, Befunky, Collagephoto, Pixi, 
Birdsdessine, Framapad

SECUNDÀRIA12-15 ANYS
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En aquest projecte, l’alumnat, agrupat en equips 
nacionals i internacionals, va aprendre sobre el nostre 
planeta i com protegir-lo de cara a les generacions 
futures. Van explorar accions pràctiques per a la 
preservació del medi ambient, la conservació dels 
recursos naturals, el consum responsable de l’energia 
i l’aigua, així com la manera de trobar solucions al 
problema dels residus. Recopilant informació local, 
analitzant-la i compartint les diverses formes en què 
cada territori tracta les qüestions mediambientals, les 
classes van elaborar un pla per reduir el malbaratament 
de recursos naturals, limitar la contaminació i reciclar.

La recerca i la recopilació d’informació va començar explorant cinc Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS de l’ONU): aigua neta i 
sanejament, energia assequible i no contaminant, acció pel clima, vida submarina i vida 
d’ecosistemes terrestres. Van examinar els diferents ODS centrats en la contaminació 
i les fonts d’energia alternatives en equips nacionals, i van compartir els recursos 
creats: trencaclosques, cartells, fitxes informatives, concursos, vídeos, jocs en línia, 
projeccions i cançons.
A continuació, cada equip va crear una campanya de conscienciació i comunicació 
que incloïa un blog, cartells o notícies de premsa, i posteriorment van participant en 
activitats de reciclatge i conscienciació al seu centre i la seva comunitat.
L’alumnat va impartir tallers als companys més joves, va netejar l’entorn del centre i va 
organitzar exposicions sobre el tema, en què mostraven el que es pot obtenir de les 
escombraries, com reciclar i per què això és tan important.
El projecte integrava diferents temes del pla d’estudis: van dur a terme experiments 
com a complement d’una classe de física, van visitar un centre de tractament 
de residus, un parc eòlic i espais naturals, amb els professors d’arts van muntar 
exposicions amb precioses peces artístiques originals fetes d’objectes reciclats i van 
crear vídeos i jocs utilitzant Scratch per crear codi amb els professors d’informàtica. 
A més, es va convidar persones expertes externes, com ara catedràtics, als centres 
educatius perquè aportessin el seu coneixement. L’alumnat va treballar en equips 
internacionals per crear un conte col·laboratiu en línia, incloent-hi la composició 
d’una cançó, i van crear un joc digital basat en aquest conte. També van publicar un 
llibre digital col·laboratiu que presentava una recerca exhaustiva sobre els recursos 
energètics de la Terra, a més d’exemples i anàlisis dels problemes dels seus països.

Països: Albània, Armènia, Azerbaidjan, Eslovàquia, Grècia, Itàlia, Jordània, 
República Txeca, Tunísia i Ucraïna.

9. Braç a braç per salvar la nostra terra

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/82885/home
Eines: Kahoot, Answergarden, Bookcreator, Scratch, Learningapps
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Aquest projecte se centra en l’estudi de les 
ciències polars, especialment en les recerques 
científiques dutes a terme a l’Antàrtida en el 
context del projecte ANDRILL (projecte de 
perforació científica a l’Antàrtida que reuneix 
informació sobre els períodes anteriors 
d’escalfament i refredament de la Terra).

Al llarg del projecte escolar, l’alumnat va analitzar 
com els canvis en els casquets polars influeixen en 
el canvi climàtic a tot el planeta. Es van enfocar

en els canvis climàtics que s’han produït en els últims anys, tant a la conca 
mediterrània com a les zones costaneres de la Península Ibèrica. Per equips, les 
classes van aprendre sobre la història, la geografia i els reptes climàtics als dos pols 
compartint informació a través de diverses eines en línia. A continuació, l’alumnat 
espanyol va ensenyar als seus homòlegs italians a crear eslògans en castellà. Van crear 
fitxes de vocabulari sobre temes climàtics, van compartir informació i es van reunir per 
videoconferència per continuar comentant les seves indagacions.
Així mateix, l’alumnat participant va involucrar els infants més petits dels seus centres. 
Les classes de segon van contribuir creant un enregistrament d’àudio en el qual van 
compartir els seus coneixements després d’aprendre sobre el pol nord i el pol sud. Els 
infants més petits van crear vídeos, jocs i fitxes per compartir amb la resta dels seus 
copartícips.
Amb la finalitat d’obtenir informació sobre la vida d’exploradors i científics de 
l’Antàrtida, van estudiar diaris científics i d’expedicions de l’Antàrtida. D’altra banda, 
van crear junts un diari en línia amb un vocabulari que recull tota la terminologia 
específica sobre el lloc. També van organitzar conferències locals sobre la qüestió «és 
la ciutadania europea realment conscient dels problemes causats pel canvi climàtic?» 
i van estudiar la volta al món de Magallanes i Elcano; després van veure com les mars 
descrites per aquests exploradors han canviat amb el temps.
Finalment, van connectar directament amb la base espanyola a l’Antàrtida, des d’on 
personal científic i militar va explicar la història d’aquest continent, i van presentar 
algunes activitats.

Països: Espanya, Itàlia.

10. La ciència educativa avançarà a través 
de nosaltres

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Eines: SoundCloud, Calameo, Issuu
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Centrat en el canvi climàtic i el medi 
ambient, aquest projecte interdisciplinari 
inclou l’anglès com a llengua estrangera, 
TIC, ciències, matemàtiques i socials. 
L’alumnat es va embarcar en un viatge amb 
National Geographic: se’ls va donar el paper 
de personal científic i havien d’imaginar que 
eren habitants d’una illa inexplorada.

Van abordar qüestions com ara trobar 
una zona per viure i assegurar-se que la 
vida a l’illa fos sostenible i ecològica. Al 
llarg del projecte van treballar en equips 

internacionals mixtos, compartint les seves
idees i els resultats de la recerca. Cada equip va rebre missions per fer diferents 
tasques. L’illa on van desembarcar va haver de ser inspeccionada: se’ls va demanar 
que examinessin el mapa de l’illa per comprendre’n la topografia, els recursos i els 
possibles perills. Les classes van col·laborar i van establir regles i prioritats, i després 
van crear diaris col·laboratius en els quals van escriure sobre els reptes habituals que 
es trobaven.
A més d’aquestes missions, les classes van crear jocs Kahoot sobre personalitats 
científiques conegudes: cada equip va presentar el seu joc i es va celebrar un torneig, 
un fet que els va donar l’oportunitat de dissenyar un joc en línia, així com d’aprendre 
i compartir informació entre copartícips de tot Europa. Els equips van investigar 
temes com la contaminació, l’energia i els residus a través d’eines digitals, incloent-hi 
Google Earth, Padlets, Tricider, Voicethread, Flippity, Linoit, Popplet (eina de mapes 
conceptuals), Meetingwords, Story Jumper, Book Creator i projeccions de diapositives 
de Google.
Les classes van difondre el projecte compartint la informació que havien recollit i 
creant conscienciació sobre el tema al seu centre educatiu i el seu entorn local de 
diverses maneres: van organitzar jornades informatives, van presentar el projecte i els 
seus resultats a la ràdio i en el blog dels seus col·legis, van elaborar cartells sobre el 
projecte i el seu contingut per al centre, van publicar articles a la revista escolar, entre 
altres.
Finalment, van gravar i van compartir breus missatges de vídeo amb la seva pròpia 
opinió sobre els resultats del projecte.

Països: Eslovènia, Espanya, Itàlia, Romania, Ucraïna.

11. El Club Mundial d’Exploració

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Eines: SoundCloud, Calameo, Issuu

30 Didàctica del canvi climàtic amb eTwinningAULES EN ACCIÓ



Aquest projecte se centra en el patrimoni 
natural, tot fomentant la connexió i el 
coneixement de l’alumnat entorn del medi 
ambient que els envolta. L’objectiu del 
projecte era reforçar la connexió amb la 
naturalesa per part de l’alumnat i la seva 
posada en valor, així com convertir-los 
en ambaixadors del desenvolupament 
sostenible.

Durant el projecte, les classes van treballar 
en equips internacionals, amb qui van 

aprendre sobre els recursos naturals (a Còrsega la Reserva Natural de
Scandola i a Extremadura el Parc Nacional de Monfragüe). Cada equip internacional 
va actuar com si fos l’Associació Europea del Medi Ambient, en què es van discutir 
idees i es van prendre mesures. El projecte es va dur a terme tant en espanyol com 
en anglès. En un primer pas, l’alumnat va treballar en grups mixtos sobre aspectes de 
cada reserva natural: on està situada, quin tipus de flora i fauna hi ha o quins són els 
problemes i reptes als quals s’enfronta el paratge en qüestió. En un segon pas, es van 
dividir en equips internacionals segons els temes triats, i cada equip es va centrar en 
altres tasques:

— L’equip de disseny es va centrar en la creació de cartells, eslògans i pancartes 
digitals.

— L’equip de premsa va crear un blog explicant els reptes a què s’enfronten aquests 
espais naturals, i va generar un debat sobre aquests reptes a través d’un document 
col·laboratiu.

— L’equip de recerca i documentació va recopilar articles, llocs web i vídeos sobre 
aquests paratges naturals.

— Un equip de divulgació educatiu va fer tasques similars a les de l’equip de recerca i 
documentació.

A continuació, les dues escoles van crear una projecció comuna en PowerPoint que 
resumia la recerca i el treball realitzat. A més, van fer una crida per protegir i preservar 
aquests espais naturals a la premsa local, en sessions de formació docent, a Twitter i a 
les revistes digitals dels seus centres.

Països: Espanya, França.

12.  Monfragüe i Scandola: un@ mateixa 
meta!

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/78338/home
Eines: Google Pack, SurveyMonkey, Twitter
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En aquest projecte, estudiants de Guadalupe, un 
territori francès situat al Carib, van col·laborar amb 
estudiants de Joniškis, que es troba al costat de la 
mar Bàltica. L’alumnat va investigar sobre els riscos 
i catàstrofes naturals, les aplicacions de ciències 
globals i les solucions als danys ecològics.

Aquesta idea de projecte es va generar a partir de 
l’huracà María, que va devastar l’illa francesa de 
Guadalupe el setembre de 2017. En grups nacionals,

cada país va presentar els riscos de desastres naturals de les seves zones: tsunamis, 
terratrèmols i huracans a Guadalupe; inundacions, huracans i tempestes a Lituània. 
Després les classes van crear i van participar en un joc Kahoot amb la informació 
intercanviada i van realitzar un StoryMap en línia que incloïa els desastres naturals de 
més envergadura, la seva ubicació i informació bàsica. Finalment, van cooperar per 
recopilar i cartografiar dades. Com a resultat, Paulius Šukys, de l’equip lituà, va crear 
una aplicació basada en les dades recollides i les aportacions de tots els participants.
L’aplicació mòbil permet enviar dades sobre la catàstrofe (tipus, foto i lloc dels danys 
causats, avaluació i descripció del desastre) a un mapa en línia. L’aplicació està 
disponible en francès i lituà, i el mapa es pot consultar en una pàgina web dedicada.

Països: França (Guadalupe), Lituània.

13.Riscos a la Terra - Terra de riscos

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/56107/pages/ 
page/325439
Eines: Padlet, Genially, Kahoot

BATXILLERAT16-19 ANYS
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14. Ecoescoles en acció per a l’estalvi 
d’energia

En aquest projecte, les classes van participar en activitats 
d’estalvi d’energia en l’àmbit escolar i en el personal. 
Van adquirir els coneixements, les actituds i els valors 
necessaris per donar forma a un futur sostenible i per 
formar part d’una ciutadania participativa en una societat 
democràtica en la qual es pugui expressar les seves 
reivindicacions i adoptar mesures positives.

La primera part del projecte es va centrar en
l’«ecodesvetllament» (conscienciar-se sobre qüestions 

ecològiques), a partir d’un qüestionari que ajudés l’alumnat a avaluar el grau de consciència 
ecològica que tenia. Posteriorment, cada classe va analitzar l’escalfament global al seu propi 
país mesurant la diferència de la temperatura actual comparada amb dècades anteriors. Es 
va estudiar aquest tema a través de documentals i recerques dutes a terme a cada classe, i 
van crear proves i activitats digitals per a la resta de classes. Així mateix, van participar en 
activitats de pensament crític explorant la qüestió clau: per què els éssers humans tenen 
tan poca facilitat per reflexionar sobre el canvi climàtic? Alumnat de totes les classes ho va 
comentar i va compartir les seves idees a través de vídeos i Tricider.
L’exploració de qüestions clau els van portar a la creació d’un producte comú: un mapa 
conceptual que recollia i relacionava totes les seves respostes. Aquest va ser el punt de 
partida per aprendre sobre temes candents en relació amb el medi ambient, centrant-se 
en els ODS i la injustícia climàtica, a través de vídeos i informació reunida per docents i 
compartides a través de Padlet i altres eines en línia.
A la segona part del projecte, l’alumnat es va centrar en l’aprenentatge i l’exploració del seu 
propi entorn. Cada centre educatiu va fer una visita de les seves instal·lacions, amb l’objectiu 
de registrar la situació actual del seu edifici pel que fa a la il·luminació, la calefacció, les 
finestres, els electrodomèstics i el rendiment elèctric, així com l’actitud de l’alumnat. 
Aquesta visita de l’energia es va fotografiar i es va gravar en vídeo. Cada centre comentava i 
suggeria solucions dels problemes d’un altre centre copartícip. En cadascun, es van crear a 
continuació accions per al seu propi entorn local amb la finalitat de mobilitzar la resta de la 
població perquè actués davant les qüestions climàtiques. Les activitats incloïen: l’exposició 
de cartells, racons de reciclatge, sessions informatives en altres aules, grafits fora del centre 
o la recollida de deixalles als seus voltants, entre altres.
A la tercera i última part del projecte, les classes van llançar una campanya ecològica en 
la qual van crear junts un llibre electrònic per fomentar els objectius i les actuacions per 
un desenvolupament sostenible. També van redactar eslògans i van crear cartells, fullets i 
fanzins cooperatius en línia farcits de consells per a l’estalvi d’energia i missatges ecològics 
a YouTube.

Països: Alemanya, Espanya, Grècia, Polònia.

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/71729/pages/ 
page/654355
Eines: Learningapps, Tricider, Issuu, Padlet, Mindmeister, Pizap, Kizoa, 
Picmonkey, Befunky, Canva, Spark Adobe
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Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65041/pages/ 
page/380858
Eines: Madmagz, Kahoot, Prezi, learningapps

Aquest projecte interdisciplinari va abordar el 
desenvolupament sostenible i el canvi climàtic 
d’una manera específica. Es van adaptar els temes 
que normalment s’estudien a l’aula com a part del 
programa tradicional de geografia.

Entre els temes tractats figuraven: l’alimentació, 
les qüestions energètiques, les zones exposades a 
grans riscos, el transport i la mobilitat (ciutats i el 
desenvolupament sostenible).

L’alumnat va començar a treballar en equips internacionals a través de reunions en 
línia: primer es van presentar i van descriure l’entorn en el qual vivien i una anàlisi del 
canvi climàtic als seus països.
A continuació, van triar un tema en concret. En la segona reunió en línia, les classes 
van cooperar i van presentar mútuament les seves conclusions sobre el tema 
triat mitjançant diverses eines de TIC, com ara presentacions de veu, documents 
compartits, fòrums i altres. Cada grup va crear un glossari sobre el canvi climàtic en 
anglès, noruec i francès. Durant la tercera trobada, van crear una revista cooperativa 
internacional digital (una Madmagz). Van aprendre sobre les qüestions de drets d’autor 
i després es van reunir en videoconferència amb els seus copartícips per redactar 
diverses pàgines de la revista investigant i debatent. Durant la quarta reunió, cada 
equip internacional va presentar el seu treball, va respondre a l’avaluació del projecte 
a través de Dragnsurvey (una aplicació per a enquestes) i va analitzar els resultats 
amb els seus professors. Finalment, van presentar la versió final del Madmagz: El clima 
on vivim, que cobria tres temes: 1. la pràctica de l’esport i el canvi climàtic, 2. clima: 
present i futur i 3. el canvi climàtic i la contaminació: l’energia renovable.
Al final del projecte, van participar en un joc Kahoot creat per l’escola noruega que 
incloïa tots els temes apresos.

Països: França, Noruega.

15. El clima on vivim
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Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/42698/pages/ 
page/253693
Eines: Pixton, Canva, googledocs, Pictramap, Padlet, Tricider, Quizizz

16. Protegim junts el nostre entorn / 
Together we protect our environment

En aquest projecte multidisciplinari i multilingüe, 
dut a terme en alemany, espanyol, francès i anglès, 
l’alumnat va cooperar per examinar temes relacionats 
amb el reciclatge, el desenvolupament sostenible, 
el comportament ecològic a la seva ciutat i la 
conscienciació al centre educatiu.
Durant les diverses activitats del projecte, van combinar 
l’aprenentatge d’idiomes estrangers, la conscienciació 
ecològica i el desenvolupament sostenible.
Els seus professors els van donar així l’oportunitat que es 
fessin a la idea de la dimensió global de l’assumpte 
i de comprovar que el coneixement del projecte fos 
interdisciplinari.

Com a primera activitat, van treballar en grups nacionals i van crear jocs, proves i 
projeccions que van compartir amb els seus copartícips sobre la seva pròpia localitat, així 
com la flora i la fauna de la seva zona. L’alumnat participant va reunir tots els materials 
recopilats per compartir-los per mitjà d’un llibre digital. Els grups van crear presentacions 
detallades de la política i les actuacions mediambientals del seu país, regió i centre 
educatiu. A continuació, van cooperar per elaborar cartells i material de difusió: una classe 
va crear un dibuix i una altra el completava amb continguts com eslògans i text en el segon 
idioma que estaven aprenent.
Per reduir la seva pròpia petjada ecològica, van dur a terme un qüestionari per conèixer 
la petjada ecològica dels seus companys i en van analitzar els resultats. Aquesta activitat 
va mostrar a l’alumnat la repercussió que tenen els seus estils de vida en l’ecosistema i els 
va proporcionar una bona base per a la reflexió sobre possibles canvis de comportament 
cap a un estil de vida més sostenible. A continuació, van treballar en equips internacionals 
per redactar un codi de conducta: unes normes comunes per a l’ecociutadania, en què 
explicaven com participar en accions respectuoses amb el medi ambient amb imatges 
concretes i infografies, tant en espanyol com en anglès.
Finalment, els equips internacionals van crear un còmic col·laboratiu en anglès i espanyol, 
per al qual cada grup va idear un tema. Posteriorment, un altre grup va transformar el text 
en una vinyeta. Es va utilitzar tot un ventall d’eines TIC per crear les historietes, com Pixton, 
Canva, aplicacions de creació de còmics o altres.
Amb l’objectiu de sensibilitzar també l’entorn social de cada centre, van organitzar llocs 
d’informació i sessions informatives sobre els reptes mediambientals al seu centre i entorn, 
van participar en activitats de reciclatge, van crear vídeos i blogs en el seu idioma nacional i 
fins i tot van concedir entrevistes a la premsa local.

Països: Espanya, França, Itàlia i Turquia.
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Les classes d’aquest projecte van analitzar la sostenibilitat 
de la vida a les seves localitats. En grups internacionals, 
van aprendre sobre la sostenibilitat d’aliments, l’energia, 
l’educació i l’economia. 

Encara que el treball es basava en l’entorn local, van 
cooperar amb estudiants d’un país diferent per intercanviar 
idees i aprendre entre si.

Els equips internacionals van examinar i van debatre les qüestions següents:

 –  Quin aspecte té la sostenibilitat? Aquest tema va portar a un debat a través de 
Tricider i a un intercanvi d’idees.

 –  Quant respecte tens pel medi ambient? Un equip va crear una enquesta mentre 
que altres la van respondre i van comparar les respostes.

Cada grup va mapar una àrea en termes de quatre elements de sostenibilitat: 
agroalimentació, energia, economia i ed-ucació. Van fer fotos i junts van redactar 
una breu definició per respondre a la pregunta: «Aquesta foto representa una acció 
sostenible?» Després, van preparar un test i van compartir la informació amb les 
altres classes. Els equips multinacionals van fer fotos i van escriure textos breus en un 
Padlet per concloure si eren sostenibles o no, i van crear una prova utilitzant les fotos. 
Finalment, per passar del debat a l’acció, van reflexionar i van generar junts diversos 
elements per conscienciar sobre les accions sostenibles als seus entorns. Entre 
aquestes mesures figuraven el disseny d’un cartell col·laboratiu que fomentava l’ús de 
bosses reutilitzables en lloc de les de plàstic, a més de la creació de contenidors de 
reciclatge de paper als seus centres.

D’altra banda, l’alumnat va dur a terme una acció de sensibilització als seus centres 
educatius amb un grafit sobre les metes dels ODS, gravant un programa de ràdio, 
recollint menjar i roba per compartir-los al seu centre cívic, recopilant i regalant llibres, 
i muntant una petita biblioteca gratuïta a la seva localitat. Finalment, totes les accions, 
recerques i coneixements del projecte es van reunir en un llibre electrònic comú que 
servís de guia i exemple per a altres estudiants i centres educatius.

Països: França, Grècia.

Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/46518/home
Eines: Tricider, Issue, Padlet, Photolangage, Dotstorming, GroDebat

17. ZOE

   FORMACIÓ PROFESSIONAL
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Enllaç al TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/45544/pages/ 
page/266847
Eines: Padlet, Learningapps

18. Joc d’esc@pada
El projecte es va desenvolupar amb alumnes que 
treballaven en un centre de formació professional 
(en les especialitats d’electricitat i electrònica). Van 
treballar en equips internacionals, col·laborant en 
una varietat de temes: aerogeneradors, la producció 
d’electricitat, els mitjans de transport, el consum 
domèstic d’electricitat i la directiva europea relativa 
a l’eficiència energètica dels edificis.

Els equips van crear endevinalles sobre el tema que 
se’ls va assignar. Les activitats incloïen un joc de

memòria en línia, una partida de «qui vol ser milionari?», un trencaclosques en línia, 
uns mots encreuats i una imatge interactiva d’arrossega i deixa anar. Seguint les
activitats que cada equip va crear, es va idear un joc d’escapada en comú a partir 
dels diversos jocs, en què havien de resoldre preguntes i endevinalles per avançar. 
Finalment, l’alumnat va provar el joc a les seves aules i es va recopilar informació 
addicional sobre la producció d’electricitat a cada lloc, com realitzar la transició a una 
energia neta, fonts d’energia i altres temes.

Durant el joc in situ, cada classe havia de resoldre problemes de la vida quotidiana 
relacionats amb l’energia, com a encarregats d’adoptar decisions.
Per exemple, se’ls donava missions com: «És l’1 de juny de 2022. Treballes per a 
l’equip del teu ajuntament. Només tens 20 minuts per finalitzar un projecte global 
sobre la sostenibilitat de la ciutat. Com saps, la nova directiva europea imposa noves 
regulacions per a totes les localitats d’Europa. En vint minuts, has de presentar els 
teus objectius a la delegació europea. Has de presentar cinc projectes ara. Els cinc 
projectes estan descrits en cinc fulls vermells en cada taula. Separeu-vos en cinc 
grups, un per projecte.»

Aquesta activitat va portar l’alumnat a abordar problemes com: com crear una turbina 
eòlica a la seva localitat, com millorar el seu transport, com conscienciar sobre el 
consum d’energia intel·ligent a la llar, com millorar el rendiment de l’electricitat en 
edificis nous o com posar en pràctica un pla local d’energies netes. Cada equip va 
rebre pistes en forma d’enllaços i manuals, a més de les respostes recollides en el joc 
d’escapada en línia.

Països: Espanya, França, Polònia.
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Empoderament dels 
joves per actuar davant 
el canvi climàtic a través 

de l’educació

CAPÍTOL

AULES EN ACCIÓ
Didàctica del canvi climàtic 

amb eTwinning





Les protestes i marxes escolars pel clima de l’any passat indiquen que la joventut 
europea està cada vegada més compromesa amb la lluita contra l’escalfament del 
planeta. Aquests joves, que han estat sortint al carrer —i continuen comprometent-
se per un futur sostenible dins del context de la crisi de la covid-19— estaran en la 
plenitud de la seva vida adulta el 2050. Tenen un fort interès en la lluita contra el canvi 
climàtic i a donar forma a la societat en la qual volen viure.

A tota la UE, la ciutadania està molt preocupada pel canvi climàtic i dona suport a 
les mesures per afrontar-lo (Eurobaròmetre sobre el canvi climàtic15). A més, una 
enquesta16 realitzada el març de 2019 va trobar un augment en la conscienciació pel 
clima i el compromís polític entre els europeus de 15 a 30 anys, i tres quartes parts 
d’ells involucrats en algun tipus de moviment organitzat. Quan se’ls va preguntar 
«com construïm una Europa més forta i unida?», més de dos terços van esmentar la 
protecció del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic com a prioritats. En molts 
casos també consideren que els centres educatius s’han d’enfocar més en el canvi 
climàtic, el medi ambient i en el comportament ecològic.

L’educació és un element essencial de resposta mundial al canvi climàtic. Ajuda la 
joventut a comprendre i abordar les repercussions de l’escalfament del planeta, a 
promoure l’adopció de mesures i a fomentar les habilitats socials i personals que li 
permetran no sols comprendre què és el canvi climàtic, sinó també com modificar el 
seu propi comportament i accions amb la finalitat de limitar les seves repercussions i 
contribuir a abordar els grans reptes de la societat mitjançant la participació ciutadana. 
Les institucions de la UE estan acostant-se a les generacions esdevenidores per 
conèixer-ne les perspectives i sumar les seves veus al discurs sobre aquest tema tan 
crític.

La participació del públic és fonamental per inculcar una nova cultura climàtica, una 
consciència i una motivació per a l’acció pel clima, que reuneixi la ciutadania, el sector 
privat, la societat civil i les autoritats de tots àmbits.
Es tracta d’un element vertebral del Pacte Europeu pel Clima17 que té com a objectiu 
involucrar la ciutadania i les seves xarxes en l’acció pel nostre clima i medi ambient 

15 Eurobaròmetre 490 sobre el canvi climàtic https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/ report_2019_en.pdf
16 Flash Eurobaròmetre 478: Com construir una Europa més forta i unida? La visió de la joventut: https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2224
17 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es
18 https://europa.eu/youth/solidarity_es

1. El paper del jovent en l’acció pel 
clima
Alessandra Pertot
Funcionària d’Informació i Comunicació
Comissió Europea,
Direcció General d’Acció pel Clima

Laura Maanavilja
Funcionària d’Informació i Comunicació
Comissió Europea,
Direcció General d’Acció pel Clima
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augmentant la conscienciació, desencadenant actuacions i fomentant l’intercanvi i 
la cooperació. El Pacte Europeu pel Clima es basarà en les activitats existents i les 
intensificarà, n’originarà, n’adoptarà altres de noves i, alhora, oferirà oportunitats per a 
l’aprenentatge, l’intercanvi, la creació conjunta i la col·laboració.

La UE ofereix diferents oportunitats de finançament per a la joventut i les 
organitzacions juvenils. Encara que aquests programes afecten aspectes més amplis 
que el simple canvi climàtic, és possible dur a terme projectes sota aquest marc:

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT18:
Iniciativa basada en el voluntariat que permet que els joves facin una contribució 
pràctica en diverses esferes, inclosa la protecció del medi ambient. El programa està 
destinat a joves de 17 a 30 anys d’edat.

INTERCANVIS JUVENILS ERASMUS+19:
Permet que grups de joves de 13 a 30 anys de diferents països es coneguin, visquin 
junts i treballin en projectes conjunts durant breus períodes (de 5 a 21 dies).

ERASMUS+ PER A CENTRES EDUCATIUS
Una guia pràctica per als administradors dels centres20 proporciona suport, demostra 
els beneficis que una escola pot aconseguir en sol·licitar projectes Erasmus+ i enumera 
el gran nombre d’oportunitats disponibles per a docents, estudiants i personal d’un 
centre, incloent-hi eTwinning!

Les institucions de la UE també tenen mecanismes de diàleg amb el jovent, a través del 
Diàleg de la UE amb la Joventut21, els Diàlegs amb els Ciutadans22 i altres iniciatives.

Entre les activitats existents adreçades a la joventut 
i al professorat, ens agradaria destacar per exemple 
la revista23 i el lloc web interactiu «El nostre planeta, 
el nostre futur»24, dirigida a joves d’11 a 16 anys, 
disponible en totes les llengües de la UE.

19 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_es
20 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9d7d8c4f-13c0-11e9-81b4-01aa75ed71a1
21 https://europa.eu/youth/EU/have-your-say/eu-youth-dialogue_es
22 El més destacat del Diàleg amb la Ciutadania jove a Sibiu, 8 de maig de 2019: https://audiovisual.ec.europa.eu/
en/ video/I-172131?lg=OR&sublg=undefined i el Diàleg de Joves en la COP25 a Madrid, 12 de desembre de 2019: https:// 
ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-madrid-executive-vice-president-frans-timmermans- 
european-green-deal-2019-dec-12_es
23 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
24 https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_es
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El canvi climàtic ha arribat. Com que la seva repercussió s’accentua amb 
el temps, els infants i el jovent d’avui som qui ens enfrontarem

als seus pitjors efectes. Però no som víctimes passives, hem començat 
a lluitar com mai abans. N’és un exemple la Greta Thunberg. El 2018, 

Greta Thunberg, una noia sueca de quinze anys, va encendre la guspira 
d’un moviment planetari d’escolars, que demanaven més implicació 

per part dels seus governs en contra del canvi climàtic. Ara, milions de 
persones es manifesten per donar-li suport. Joves de tot el món estan 

utilitzant les seves habilitats per parlar a favor de l’acció pel clima, a 
través de l’educació, la ciència i la tecnologia.

ANDREI-ANTONIE, 11 ANYS, ROMANIA

2. Què pensa l’alumnat sobre el 
canvi climàtic?

Hem de cuidar el planeta 
perquè només n’hi ha un.
Com més triguem a actuar, 
més ens costarà.

ERIKA, 9 ANYS, ESPANYA

tCom a grup col·laboratiu amb la important missió 
de SALVAR EL NOSTRE PLANETA, vam dissenyar 

i construir l’«ESTALVIÒMETRE», un instrument 
que mesura comportaments favorables per al 

planeta Terra. És una competició positiva que vam 
proposar a altres classes.

GRUP D’ALUMNES DE PRIMÀRIA, ITÀLIA
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És real i ja està passant.
Ja s’ha demostrat que el canvi climàtic provocat per l’ésser humà 
augmenta el risc d’inundacions i de precipitacions extremes, 
onades de calor i incendis forestals amb conseqüències per als 
humans, els animals i el medi ambient. I les coses tampoc pinten 
bé per al futur. Si no fem res per solucionar aquest problema, 
serà pitjor. La bona notícia és que no estem sols. Persones, 
comunitats, ciutats, empreses, escoles, grups confessionals i altres 
organitzacions estan prenent mesures. Estem lluitant com si les 
nostres vides en depenguessin, perquè és així.
1. Unim-nos per adoptar mesures audaces respecte al canvi 
climàtic.
2. Usem l’energia amb seny. Així s’estalvien despeses!
3. Encarreguem-nos de fer servir energies renovables.
4. Alimentem-nos pensant en l’estabilitat del clima.
5. Iniciem el debat sobre el clima.
6. Transportem-nos ecològicament.

NIL, 16 ANYS, REGNE UNIT

Tots compartim aquest planeta. Ens ha donat 
la vida i tot el que necessitem per viure, així 
que crec que hi hauríem de mostrar més 
interès i cuidar-lo. No l’hem de contaminar, 
hem de reciclar els nostres residus, reduir 
l’emissió de gasos nocius, no utilitzar plàstics, 
no talar els boscos i molt més. Com més mans 
ajuntem, més ajudarem el nostre planeta, és 
l’únic que tenim.

VANESA, 10 ANYS, ESLOVÀQUIA
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El canvi climàtic és un gran problema que afecta les nostres vides. 
Personalment, crec que els joves haurien de prendre mesures per aturar 
el canvi climàtic. Si no prenem mesures, les pròximes generacions 
continuaran seguint el nostre mal exemple i el clima anirà cap a pitjor.
Hauríem de motivar a la gent del nostre voltant perquè recicli. Hauríem 
d’usar menys plàstic i passar més temps a la natura. També hem de conrear 
el nostre propi menjar i no malbaratar-lo. Podríem prestar més atenció a la 
roba que portem i a les coses que utilitzem.

IRIS, 17 ANYS, CROÀCIA

No tothom pot fer-ho tot, però el més 
important és que fem el màxim possible 
per ajudar a salvar la nostra Terra. Malgrat 
que els efectes del canvi climàtic semblen 
desoladors, encara hi ha esperança. No 
usis palletes de plàstic! Fes servir bosses 
reutilitzables! Planta un arbre! Utilitza menys 
electricitat! És molt fàcil!

ALINA, 11 ANYS, ROMANIA

El canvi climàtic és complicat i multifactorial. 
Necessitem educació, les dades i resultats de 
recerques expertes, així com alternatives per a 
les males pràctiques d’avui dia. Som els adults del 
demà i l’educació d’avui és terreny ferm per a les 
idees innovadores que convertiran aquest present 
gris en un futur esperançador.

APRÈN, PENSA, INNOVA.

CHRISTOS, 14 ANYS, GRÈCIA
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El canvi climàtic és el canvi 
ràpid de les condicions 
meteorològiques i climàtiques.
Em preocupa perquè visc arran 
de mar i hi ha parts del meu 
país que poden desaparèixer. 
Els reptes inclouen evitar els 
desastres naturals, com els 
tsunamis. Puc reciclar i estalviar 
aigua, però els joves no hi 
podem fer gaire si els adults no 
es comporten.

GABRIEL, 11 ANYS, PORTUGAL

Mentre estem ocupats amb la covid-19 i el confinament, el 
món i la naturalesa han tingut l’oportunitat de curar-se a si 
mateixos. A causa de les nostres actituds, com la crema de 
combustibles fòssils o la tala d’arbres, el canvi climàtic s’ha 
convertit en un gran problema. Però, per desgràcia, encara 
no ens importa gaire. Només ens posem tristos un moment 
i després diem que no podem fer res tots sols. Què passaria 
si tothom decidís que inclús la més petita acció pot ajudar? 
Hem de pensar en el nostre futur. Fins i tot si plantes un 
arbre o vas amb bicicleta a la feina, et faràs un favor a tu 
mateix, i si tothom ho fa, el nostre món se salvarà. Tothom 
hi pot fer alguna cosa, podem actuar!

SIMAY, 14 ANYS, FRANÇA

Hem debatut molt durant el projecte 
eTwinning sobre el canvi climàtic i 
ara sabem que cadascun de nosaltres 
tenim un paper per contribuir a un 
futur millor. Reciclar, reduir, repensar 
i reutilitzar haurien de ser pràctiques 
que apliquem en les nostres vides 
diàries a casa, a l’escola i a tot arreu. 
Les accions senzilles poden marcar una 
gran diferència si tots nosaltres ens hi 
impliquem i ens en preocupem.

LITOS, 14 ANYS, GRÈCIA
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3. Activitats eTwinning 
recomanades

Inculcar la consciència i la comprensió del canvi climàtic a una edat primerenca 
és, fonamentalment, la millor manera de modificar comportaments i actituds. 
El primer pas per entrar en acció és informar-se. Cal comprendre els fenòmens 
per a la presa de decisions i per reconèixer les opcions que tenim. Estudiants i 
docents necessiten obtenir tota la informació sobre les causes, les repercussions 
i les respostes al canvi climàtic. Estar ben informat incita a l’acció. Així mateix, 
l’alumnat pot informar altres persones sobre les repercussions del canvi climàtic a 
través de converses, cartes, reunions municipals i els seus vots.

En el capítol anterior, hem vist alguns exemples de projectes eTwinning que 
tractaven de temes relacionats amb el canvi climàtic i els reptes ambientals als 
quals ens enfrontem. Hi ha una gran quantitat d’activitats que es poden dur a 
terme en diferents matèries, des de la ciència fins a l’art i la tecnologia, sobre el 
tema del canvi climàtic. A continuació, trobareu alguns suggeriments d’activitats 
que es poden organitzar cooperant amb altres classes d’eTwinning.

L’alumnat debat sobre la importància del reciclatge i inclou el tema del reciclatge a 
la classe. Examina les coses que llencen i intenta pensar en com es pot donar ús a 
diferents d’aquests objectes. Els seus docents obren tres TwinBoards i demanen a 
l’alumnat que hi afegeixi idees sobre com poden reutilitzar una capsa de cereals, una 
ampolla de plàstic de detergent i una capsa de cartó de la seva última joguina. Han de 
pensar en solucions creatives i proposar almenys 100 idees per a cada objecte.

Una vegada que acaben aquesta activitat, els docents preparen un petit concurs per 
a l’alumnat. Han de pensar i crear amb les seves famílies un nou objecte reciclant 
articles que, d’altra manera, haurien llençat. Els docents munten una petita exposició 
al centre educatiu i hi conviden famílies, alumnes i la resta del professorat. Es lliura un 
paper amb totes les candidatures a tots els assistents, que hauran de votar per les tres 
que prefereixin, tenint en compte l’ús creatiu del material i la utilitat del nou objecte. 
S’anuncien les tres propostes guanyadores i es pugen al TwinSpace fotos d’aquests 
tres objectes. Quan tots els copartícips hagin pujat les seves manualitats guanyadores, 
l’alumnat de totes les escoles vota per les seves favorites. S’anuncien les persones 
guardonades i se’ls dona un petit premi.
 

Reciclar, 
reutilitzar, 

reduir
EDAT
4–10

EINES
Dotstorming
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L’alumnat comprova primer, en línia, d’on ve el menjar i com està canviant el sistema 
alimentari. En una reunió digital, debaten el valor de conrear el seu propi hort i identifiquen 
pràctiques agrícoles ecològiques, per planejar el seu propi hort escolar.
Amb un fòrum al TwinSpace o una altra eina, proposen hortalisses que se solen conrear 
als seus països, i n’indiquen les necessitats: aire, aigua, llum, temperatura i espai. També 
investiguen i comproven quines plantes funcionen bé juntes.
Seleccionen alguns vegetals que conrearan a tots els països associats, a més de qualsevol 
altra verdura que vulguin plantar. Reuneixen tot el material en una guia de jardineria en línia, 
on tenen tota la informació important que necessiten sobre el cultiu dels seus vegetals.
Cada classe participant:

 – Dibuixa el disseny del seu jardí amb les mesures de l’espai requerit.
 – Programa els cultius de les seves plantes: què cal plantar i quan.

Durant el curs, les classes participants comparteixen entre elles el desenvolupament dels 
seus plans amb diferents gràfics, així com idees sobre la collita i el que faran amb les 
verdures, per exemple: crear un llibre de bioreciclatge, vendre-les, organitzar un mercat 
ambulant ecològic a l’escola per compartir els seus coneixements i informar més gent sobre 
el valor d’un hort biològic o enviar-se els seus productes entre elles.

Docents i alumnes debaten sobre el canvi climàtic i com construir hàbits ecològics 
positius. Es demana a la classe que examini diferents recursos i que faci una pluja 
d’idees sobre possibles activitats diàries per ajudar el medi ambient. Una vegada que 
les classes de tots els països participants hi hagin contribuït, es divideix l’alumnat en 
equips internacionals i se li dona a triar entre un dels temes següents:

 – Reciclatge
 – Estalvi d’energia
 – Consum d’aigua
 – Hàbits alimentaris

Cada equip ha d’acordar cinc o sis hàbits relacionats amb el medi ambient, per 
exemple, per a l’estalvi d’energia: desendollo el mòbil quan s’ha carregat. Tots aquests 
hàbits ecològics es reuniran en una taula que es pujarà al TwinSpace. Aquesta 
taula es pot elaborar com a activitat per a tota la classe i/o com a deures per a cada 
estudiant. Al final de la setmana, comproven si s’estan acostumant als seus nous 
hàbits, i marquen la casella correcta. Cada mes, s’examinen les taules i es donarà un 
premi a l’alumne més respectuós amb el medi ambient (cal preparar un barem segons 
activitats). També es pot difondre la taula a la resta del centre educatiu.

Els nostres 
biohorts

EDAT
6–12

EINES
Tricider, 
Pictochart

Construir hàbits 
positius i ecològics
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Tricider, Canva, 
TwinBoard
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El professorat pot o bé tractar a classe els diferents tipus de contaminació o, si 
es tracta d’alumnes grans, demanar que busquin informació i que l’exposin a la 
resta de la classe. En una reunió en línia, cada classe de copartícips tria un tipus 
de contaminació per descriure’l: aire / llum / aigua / terra. Després, es demana a 
l’alumnat que treballi en equips internacionals (a partir dels 8 anys) i que presenti 
solucions per al seu tipus de contaminació.

Es poden dividir en quatre equips: 1. aire, 2. terra, 3. aigua i 4. llum. El resultat 
es pot exhibir en un TwinBoard, un cartell o un curtmetratge. Al final, cada grup 
copartícip selecciona un tipus de contaminació i recopila tots els recursos per 
crear un joc de taula (o un joc en línia o un de fet amb cartró). Els jocs fets amb 
cartró poden ser del tipus «serps i escales» i comptar amb dades tretes de la 
informació recopilada, per exemple: «T’has deixat la llum de l’habitació encesa en 
anar-te’n al menjador, retrocedeix tres caselles.» En aquest cas, també es poden 
crear jocs de taula per a la resta de les classes participants i enviar-los als centres 
per correu.

Es formen grups multinacionals d’alumnes de quatre a sis participants. Cada grup rep 
un enllaç a un document compartit. Durant una reunió digital, es demana als grups 
que treballin simultàniament pel seu compte i que anotin idees sobre el tema del 
canvi climàtic. Se’ls dona 10 minuts per completar la llista sense repetir idees. Tan bon 
punt s’acaba el temps, els professors comproven quin equip té més idees. Es felicita la 
classe perquè ja en saben molt i després s’exposa la diferència entre el clima i el temps. 
També s’explica l’efecte d’hivernacle i per què el clima s’està tornant més càlid. Es 
demana a tots els grups que pensin i escriguin en un mateix document les preguntes 
que tenen sobre el canvi climàtic, per exemple: «Com m’afectarà el canvi climàtic? Qui 
és el responsable del canvi climàtic? A qui afectarà el canvi climàtic? Com puc ajudar? 
Per què està pujant el nivell de la mar?» Quan la sessió en línia conclogui, es dona a 
l’alumnat més temps fins a la pròxima activitat per afegir més preguntes.

Aprenguem sobre 
els diferents tipus de 

contaminació
EDAT
5–12

EINES
TwinBoard, 
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Adobe Connect

Què és el canvi 
climàtic?
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MeetingWords
Adobe Connect
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Es formen grups de quatre a sis alumnes. Cada grup selecciona un d’aquests temes:

 – La nostra rutina diària
 – El viatge d’una llauna d’alumini
 – El viatge d’una barra de pa

Han d’apuntar en un TwinBoard totes les activitats que duen a terme des que es 
desperten, o els passos necessaris per aconseguir una llauna d’alumini o una barra de 
pa en una bossa de paper. Els equips treballen junts per elaborar un gràfic utilitzant 
imatges i text. També poden preparar cartells.
Després de pujar tots els cartells al TwinBoard, s’assigna a cada grup un cartell d’un 
grup diferent i se’ls demana que pensin quines activitats o processos comporten 
combustibles fòssils i, per tant, contribueixen a les emissions de diòxid de carboni i 
al canvi climàtic. Per exemple, en una dutxa d’aigua calenta s’usa gas o electricitat? 
La major part del consum d’energia prové dels combustibles fòssils, que són fonts 
d’energia no renovables.

A cada classe participant, el professor demana a l’alumnat que formi una rotllana, 
sostenint una pilota. El professor els demana que pensin en una cosa petita que pugui 
sortir malament a la seva rutina diària, per exemple, que el despertador no soni.
Hauran de pensar quina conseqüència té i aixecar la mà per rebre la pilota i explicar la 
conseqüència. Per exemple: «no tens temps d’esmorzar». Després han de pensar quina 
és la conseqüència següent, com ara «tens son a classe». El joc continua fins que no 
es puguin trobar més conseqüències. Després, cooperaran entre classes per muntar un 
mapa conceptual digital basat en una roda de conseqüències climàtiques (mind map 
en anglès), per exemple, canvi climàtic > augment de les temperatures de l’atmosfera i 
del mar. El nivell del mar s’eleva > inundacions. Es destrueixen habitatges.

El canvi climàtic i les 
seves repercussions

EDAT
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EINES
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En aquesta activitat, l’alumnat pensa i planeja accions que podria emprendre contra el 
canvi climàtic. Es presenten a la classe quatre categories d’actuació:

 – Conscienciació: compartir el que s’ha après sobre la repercussió del canvi climàtic.
 – Campanya: pressionar les administracions perquè actuïn per reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle i donin suport als municipis perquè s’hi adaptin.

 – Ecològica: activitats per reduir la nostra petjada de carboni.
 – Recaptació de fons: recaptar diners per a organitzacions que treballen contra el 
canvi climàtic.

L’alumnat tria una categoria i treballa en un dels quatre equips multinacionals. Prepara 
una llista d’activitats que pot organitzar i les classifica. Un cop acabat, comparteix les 
llistes amb la resta de l’alumnat i s’obre una votació sobre les diferents activitats.
Els centres associats trien la més votada de cada categoria i planifiquen com posar-les 
en pràctica amb tota la classe o per grups.
La planificació es fa cooperant entre centres associats per crear els recursos 
necessaris.

L’alumnat ha de buscar en línia histories de persones reals que s’hagin vist afectades 
pel canvi climàtic, per exemple: sequeres, erosió, la falta d’aliments, inundacions. 
Comparteixen les històries (detalladament) a través de publicacions en un TwinBoard. 
Després, l’alumnat, en grups multinacionals, selecciona una de les històries. Un 
participant fa d’entrevistador i prepara les preguntes que li agradaria fer a la persona 
afectada pel canvi climàtic, mentre que un altre representa la persona que afectada 
pel canvi climàtic i respon a les preguntes.

Cada grup decidirà si faran una entrevista per escrit o si volen muntar un vídeo 
col·laboratiu. Tots els resultats finals es compartiran al TwinSpace i l’alumnat tindrà 
l’oportunitat de veure el treball de la resta, comentar o fins i tot afegir-hi preguntes. 
Poden anar més enllà i seleccionar una de les entrevistes per crear un relat curt, un 
article, una entrada de diari o un poema que descrigui els sentiments de la persona 
afectada pel canvi climàtic.

Històries del canvi climàtic: 
repercussions en la vida de 
persones d’arreu del món

EDAT
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Es divideix l’alumnat en petits equips internacionals i se li dona accés a un document 
comú. Hauran d’escriure una descripció lliure del terme: «canvi climàtic». Amb això, 
poden activar coneixements previs i examinar qüestions que els hagin sorgit. Poden 
escriure el que saben, el que creuen saber, el que han sentit, el que no coneixen amb 
certesa o el que volen saber.

Després que tots els equips hagin aportat les seves contribucions, l’alumnat llegirà el 
que els seus companys i companyes havien escrit. Les dues classes acordaran un dia 
i una hora per accedir al document compartit i utilitzar el xat per debatre. Hauran de 
treballar conjuntament per escriure un resum que combini les seves idees.

Els centres associats redacten una definició funcional del que és el canvi climàtic.
Després, l’alumnat es divideix en dos equips internacionals i treballa en els temes 
següents:

 – Equip 1: Descriure les causes del canvi climàtic.
 – Equip 2: Descriure els possibles efectes del canvi climàtic.

Per a trobar tota la informació necessària, hauran d’ajuntar diferents articles i recursos 
en una carpeta del TwinSpace i a continuació, debatre sobre les qüestions següents:

 – Com ha afectat el canvi global en el clima local i la geografia del lloc on viuen?
 – Com han afectat aquests canvis en les persones que hi viuen?
 – Com ha mirat d’adaptar-se la gent a l’efecte del canvi climàtic?

El resultat serà un article creat per cada equip amb informació important i imatges 
impactants. En una reunió en línia, cada equip pot presentar com ha treballat i el que 
ha après.
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Les classes esbossen la trama d’una història els personatges de la qual s’enfronten 
a les conseqüències del canvi climàtic. Cada classe va creant una part de la història 
perquè una altra la continuï. Una vegada que la història estigui enllestida, les classes 
decidiran l’escenari, els objectes que necessitaran, el decorat i començaran a assajar 
la seva obra col·laborativa. Les classes participants poden presentar el seu treball a la 
resta del seu centre per informar l’alumnat sobre les conseqüències del canvi climàtic.

Quan hagin adquirit prou coneixements sobre els efectes del canvi climàtic, utilitzaran 
una web d’aplicacions d’aprenentatge per crear jocs interactius sobre els efectes del 
canvi climàtic. Poden preparar mots encreuats, jocs de parelles, jocs de «qui vol ser 
milionari» o sopes de lletres. També poden utilitzar altres eines per fer concursos de 
preguntes. Els jocs, un cop enllestits, es pugen al TwinSpace i es recapta l’opinió de 
la resta de les classes participants. En una fase posterior, es poden compartir aquests 
jocs en les pàgines web dels seus centres educatius per conscienciar sobre els efectes 
del canvi climàtic.

El canvi climàtic, que implica la pujada del nivell de la mar, és probable que provoqui 
inundacions en moltes parts del món i generi condicions meteorològiques extremes 
com sequeres i onades de calor en altres llocs. Treballant conjuntament en equips 
internacionals, l’alumnat seleccionarà un continent i investigarà com afectarà el canvi 
climàtic les seves diferents regions. Generaran un document amb les seves indagacions 
i el pujaran a un mapamundi interactiu. Un cop tots els equips internacionals hagin 
afegit el seu treball, seleccionaran un document d’un equip diferent per proposar en 
un vídeo, un cartell o una exposició de diapositives, com s’ha de preparar el govern per 
a aquests canvis i quins plans s’han de posar en marxa.
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EDAT
15–19

EINES
Thinglink, Canva 
Postermywall, 
PPT, Prezi, 
Adobe Spark

Dramatúrgia 
del canvi 
climàtic

EDAT
7–12

EINES
MeetingWords,
Colorilo

Joc interactiu 
sobre els efectes 
del canvi climàtic

EDAT
10–15

EINES
Learningapps, 
Kahoot, Quizziz

52 Didàctica del canvi climàtic amb eTwinningAULES EN ACCIÓ



Es demana a les classes que busquin a Internet conceptes erronis sobre el canvi 
climàtic. Vet aquí alguns exemples:

 – Com pot ser real l’escalfament global si enguany fa tant de fred a l’hivern?
 – No és simplement una fluctuació normal en la temperatura de la Terra?
 – De totes maneres, no hi ha res que puguem fer sobre aquest tema.
 – No seria tan dolent que fes més calor!
 – El recent escalfament global és causat pel sol.
 – El vapor d’aigua atmosfèric és el gas que atrapa la calor i el principal responsable 
de l’escalfament global.

 – El clima ha canviat moltes vegades en un passat llunyà, abans que l’ésser humà 
comencés a cremar carbó i petroli, de manera que l’escalfament actual no pot ser 
causat per la crema de combustibles fòssils.

Quan tots hagin afegit un concepte erroni, han de seleccionar-ne un i documentar-se 
sobre la realitat, explicar per què no és cert i presentar evidències científiques. Es pot 
crear un llibre electrònic que contingui els conceptes erronis i les dades. Les classes 
han d’explorar la idea equivocada en si mateixa:
Per què algunes persones creuen això? En quines proves es bases? Quin raonament 
segueixen? A continuació, usaran l’evidència científica per refutar-ho.

Docents i alumnes debatran sobre la necessitat de l’energia per a la nostra vida diària, per 
exemple: per als nostres ordinadors, enllumenat i il·luminació o transports. La comunitat 
científica està d’acord que la crema de combustibles fòssils allibera gasos amb efecte 
d’hivernacle que provoquen el canvi climàtic. Avui dia, afirmen la repercussió que el 
canvi climàtic està tenint en la terra i l’agricultura, els ecosistemes i els boscos, el cicle de 
l’aigua, els nuclis urbans, els entorns costaners i marins, i la indústria. Per a ajudar a reduir 
aquests efectes —i disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle— és important 
diversificar les formes com obtenim i utilitzem l’energia.

Als grups internacionals d’estudiants se’ls assignarà una font d’energia:
 –  Energies no renovables: gasolina, dièsel, propà, gas natural, carbó, nuclear…
 – Energies renovables: energia hidroelèctrica, biomassa, etanol, biodièsel, eòlica, 
geotèrmica, solar…

Cada equip buscarà informació sobre la font d’energia assignada, centrant-se en els punts 
següents:

 – Descripció
 – D’on s’extreu
 –  Com s’emmagatzema i com s’allibera

Realitats i mites 
sobre el canvi 

climàtic

EINES
TwinBoard, 
Padlet, Issuu

Les fonts de la 
nostra energia

EDAT
15–19

EDAT
15–19

EINES
Prezi, PPT,
Adobe Connect
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 –  Com s’utilitza avui dia
 – Avantatges i inconvenients
 – Repercussions mediambientals
 – El futur d’aquesta font d’energia

Cada equip crearà una exposició de diapositives amb les seves indagacions. S’organitzarà 
una sèrie de seminaris virtuals en què cada equip presentarà les seves indagacions i 
respondrà a les preguntes de la resta. Quan s’hagin presentat totes les fonts d’energia, 
crearan una taula comparativa, parlaran sobre la importància d’utilitzar diverses de fonts 
d’energia i proposaran solucions. Opcionalment, poden calcular la seva petjada de carboni 
utilitzant diferents llocs web.

Els professors anuncien que s’organitzarà un festival de cinema per explicar què és el 
canvi climàtic i què pot fer-hi la gent. El festival de cinema pot tenir diferents categories: 
curtmetratges, pel·lícules d’animació, documentals... L’alumnat es divideix en grups 
internacionals, segons els seus interessos. En cada grup, es decideix qui farà les diferents 
funcions: guió, direcció, interpretació, muntatge de vídeo, etc. Un cop totes les pel·lícules 
estiguin enllestides, es carreguen al TwinSpace. Els centres associats organitzen un dia 
en què tots puguin veure les produccions simultàniament per anar fent comentaris per 
xat en directe. Els vídeos es comparteixen al lloc web dels centres i l’audiència vota. 
Alumnes i docents poden acordar diferents categories de guardons: millor direcció, millor 
animació, millor guió… Les pel·lícules premiades poden ser difoses a través dels mitjans de 
comunicació locals per conscienciar sobre el canvi climàtic.

Utilitzant els seus coneixements sobre el canvi climàtic, l’alumnat crea un joc 
d’escapada en línia. Els escenaris poden ser diferents, i han de decidir junts l’acció del 
joc; per exemple: has de sortir de l’habitació abans que la inundació t’arrossegui; un 
científic boig t’ha segrestat i has de resoldre totes les pistes per evitar que destrueixi 
la terra, etc.
Tan bon punt s’hagin posat d’acord sobre l’escenari, mitjançant un document 
compartit, treballaran en equips internacionals per crear:

 – Un vídeo inicial per a explicar la història.
 – Diferents pistes, preguntes, puzles, missatges xifrats, etc. i les seves solucions, 
sempre relacionats amb el tema del canvi climàtic.

 – Un últim vídeo per felicitar els qui trobin la solució abans que s’acabi el temps.
Quan estigui a punt el joc d’escapada, l’han de provar la resta dels centres associats. 
Després d’ajustar-lo, es compartirà amb les classes dels altres centres associats.
En cas d’una gran participació per part d’estudiants en aquesta activitat, es poden 
crear més jocs d’escapada, que després es compartiran entre els diferents equips. En 
aquest cas, l’alumnat pot avaluar els jocs dels companys i companyes.

Festival de cine 
sobre el canvi 

climàtic
EDAT
12–19

EINES
Watch Together, 
eines d’edició i 
vídeo

Joc d’escapada 
sobre la 

sostenibilitat
EDAT
15–19

EINES 
genial.ly
(amb tutorials per crear 
jocs d’escapada en línia) 
TwinBoard
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L’alumnat de l’activitat formarà part d’una organització imaginària denominada 
Protegim la Fauna, que té com a missió ajudar la gent a entendre la interdependència 
de les espècies de la Terra, basant-se en la idea que tots els éssers vius són importants. 
Mitjançant un TwinBoard, l’alumnat comparteix informació sobre un animal en perill 
d’extinció que li cridi l’atenció.
Buscaran més informació, amb la qual respondran a les qüestions següents:

 – Quines són les característiques d’aquest animal?
 – Com és el lloc on viu l’animal (el seu hàbitat)?
 – Per què està en perill d’extinció?
 – Què s’està fent per salvar-lo de l’extinció?
 – Com es relaciona aquest animal amb el seu entorn i per què és important?

Una vegada que tota la informació sigui en el TwinSpace, la classe triarà un dels 
animals i hi afegirà una il·lustració i d’aquest i del seu hàbitat, juntament amb una cita 
que se’ls va ocórrer quan van llegir la informació compartida pels seus companys. Al 
final, tota la informació i les il·lustracions es compartiran en un llibre electrònic.

Actuem des del 
centre

EDAT
4–19

EINES
Materials creats en 
les activitats del 
projecte

ONG Protegim la 
Fauna

EDAT
6–12

EINES
Colorilo, Issuu, 
AnswerGarden,
TwinBoard

Aquesta activitat té com a objectiu principal la difusió de tots els coneixements que 
l’alumnat ha adquirit durant un projecte sobre el canvi climàtic. L’alumnat organitzarà 
una activitat oberta pel Dia del Medi Ambient (5 de juny) que pot tenir lloc al seu propi 
centre educatiu o al seu barri.
A continuació, es detallen algunes idees resumides d’activitats: Podrien:

 – Crear cartells i fullets per informar la seva comunitat sobre les mesures que poden 
prendre

 – Cantar una cançó sobre un tema mediambiental escrita amb les altres classes 
participants

 – Muntar una exposició amb els seus dibuixos o obres que hagin creat cooperant 
amb les altres classes participants en activitats de reutilització i reciclatge

 – Convocar una protesta d’acció pel clima, utilitzant les seves bicicletes com a forma 
alternativa de transport

 – Organitzar una videoconferència amb els seus copartícips per presentar als seus 
centres els resultats dels projectes. També podrien convidar les famílies, personal 
científic, representants de l’administració i persones expertes

 – Impartir tallers per a la resta de l’alumnat sobre diferents temes apresos en el 
projecte eTwinning, p. ex. tallers d’art i manualitats utilitzant materials rebutjats

 – Presentar les seves idees o solucions a l’alcaldia de la seva localitat
 – Compartir falques d’àudio en una emissora de ràdio local sobre consells per 
preservar el medi ambient
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Un nou capítol de la història humana s’està escrivint davant dels nostres ulls. En els últims 
anys, s’ha fet evident que el canvi climàtic, els desastres naturals, les pandèmies i altres 
esdeveniments inesperats (mundials i locals) no són simplement successos aleatoris. Més 
aviat és molt probable que siguin el resultat d’activitats humanes, que desestabilitzen el 
delicat equilibri de la Terra. Els canvis que estem experimentant no ens esperen en un 
futur llunyà. Ja són aquí i ens afecten a nosaltres, als nostres fills i a les comunitats. Veiem 
manifestacions de joves de tot el món marxant pel clima. Una joventut liderada i inspirada 
per adolescents, que ja no esperen que les persones adultes prenguin decisions. 
Demanen canvis i exigeixen accions concretes.

La comunitat científica insta els governs a mitigar el canvi climàtic i, amb la ratificació de 
l’Acord de París sobre el Clima (2015), la comunitat internacional va acceptar formalment els 
seus ambiciosos objectius. La resposta de la Unió Europea al canvi climàtic i el recent Pacte 
Verd europeu mostren que només es pot reduir la bretxa d’emissions si s’adopten mesures 
comunes darrere d’objectius clars.

Entre els molts reptes que tenim al davant, n’hi ha un que l’educació pot abordar: la reducció 
de la bretxa entre el coneixement científic i la comprensió social del canvi climàtic.

La ignorància sobre la crisi climàtica és una gran pedra en el camí per salvar la vida a la 
Terra, tal com la coneixem. Cal fer un ampli esforç, fins i tot als sistemes educatius, per 
satisfer les llacunes de coneixement del públic general. Algunes persones encara neguen el 
canvi climàtic, altres podrien no ser-ne conscients o no estar interessades en els efectes que 
puguin tenir els seus hàbits de consum, el seu estil de vida i el seu ús d’energia a la terra.

Dan Ariely, catedràtic d’economia conductual a la Universitat de Duke, explica per què per 
moltes persones el canvi climàtic continua sent un tema llunyà amb el qual no s’identifiquen. 
Descriu el que en la recerca s’anomena «l’efecte víctima no identificable»: normalment ens 
preocupem molt pel patiment d’un individu perquè som capaços de relacionar-nos amb 
aquesta persona emocionalment; per contra, tenim grans dificultats per comprendre les 
grans tragèdies atesa la nostra incapacitat per relacionar-nos-hi en l’aspecte emocional. 
Llegim que la terra s’està escalfant, que milions de persones han perdut la vida i la llar a 
causa dels desastres naturals relacionats amb el canvi climàtic; sabem que es deu a les 
accions relacionades amb l’ésser humà. Així i tot, com podem entendre l’estalvi d’energia, 
per exemple, si no podem mesurar l’energia que estalviem? Com ens hi podem relacionar, si 
no podem vincular-ho amb un relat o no podem visualitzar com marquem la diferència? En 
altres paraules, com podem aconseguir un canvi no sols de tipus governamental, estatal o 
municipal, sinó també en els àmbits individual i comunitari? D’acord amb el professor Ariely, 
per canviar el comportament, les persones han de mesurar, visualitzar i assenyalar, tant 
per a elles mateixes com per als altres, els resultats i beneficis del canvi sol·licitat. Això és 
exactament del que tracta el tancament de la bretxa de coneixement sobre el canvi climàtic; 
aquest és el paper de l’educació.

Conclusió

Alexandra Hanna Licht
Responsable de seguiment i pedagogia Servei 

Central de Suport d’eTwinning
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ÓEl canvi climàtic requerirà accions en tots els àmbits de la societat, 
incloent-hi individus, comunitats, empreses i organitzacions locals, 
regionals, nacionals i internacionals. Per veure un resultat efectiu, no 
podem abordar el canvi climàtic només des de l’àmbit governamental 
ni demanar que ho facin uns pocs individus. En el cas del canvi 
climàtic, l’aprenentatge de l’experiència arribarà massa tard, 
així que hem d’aprendre a través de l’educació. Les escoles estan 
preparant a la generació jove pel futur; l’equipen amb habilitats i 
coneixements útils que els serviran en el món canviant de demà. De la 
mà, centres educatius, docents i la resta del personal educatiu tenen 
la responsabilitat d’equipar el jovent amb coneixements que siguin 
rellevants avui dia, per a ajudar-lo a mesurar, visualitzar i assenyalar —
per a si mateix i per a la resta— que les accions i l’actitud cap al canvi 
climàtic s’han de modificar ara.

En els diversos projectes eTwinning presentats en aquest llibre, veiem 
com l’alumnat aprèn sobre el medi ambient natural, els efectes del 
plàstic, la contaminació i l’ús d’energies contaminants al nostre món 
fràgil. Quan l’alumnat proposa i crea solucions per reduir la seva petjada 
ecològica en la seva vida quotidiana, quan investiga i crea campanyes de 
conscienciació, no sols està aprenent, sinó que també es converteix en 
motor de canvi. En els projectes eTwinning, tenen oportunitats concretes 
de participar en un aprenentatge significatiu en comprometre’s i 
resoldre problemes reals d’avui. Veiem una varietat de projectes a tot 
Europa i més enllà que formen l’alumnat per ser protagonista del canvi 
i marcar la diferència mitjançant accions específiques, mesurables i 
tangibles. Des d’organitzar campanyes de conscienciació, fins a plantar 
arbres i experimentar amb la jardineria, o aprendre sobre la producció 
d’aliments i els residus. L’alumnat es converteix en protagonista de la 
seva història, no sols exigint el canvi, sinó creant-lo a la seva pròpia llar, 
centre educatiu i entorn proper.
Aquesta publicació mostra que l’acció pel clima no s’ha de limitar només 
a les actuacions de l’administració o a individus protestant en pro del 
clima. Hem vist la indagació de centres educatius, professorat i projectes 
per veure com el canvi climàtic afecta totes les àrees de la nostra vida, 
i com aquests integren l’educació sobre el clima a partir d’un ventall 
de temes, tot abordant l’assumpte des d’angles socials, econòmics i 
científics —i tot això des d’una edat molt primerenca.

eTwinning proporciona al cos docent les eines, el context, la inspiració i 
el reconeixement per formar l’alumnat i ajudar-lo a convertir-se en motor 
del canvi, per salvar la bretxa entre el coneixement científic i la veritable 
comprensió del que està en joc, la qual cosa comporta un compromís 
d’actuació més ferma. El que es pot llegir en aquesta publicació són 
només algunes de les moltes activitats que empoderen les persones 
per crear comunitats, tot creant oportunitats específiques perquè el 
jovent engendri el canvi que vol veure al món, començant per les seves 
escoles, sense límit definit.
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eTwinning és una comunitat dinàmica per la qual han passat, en els seus 15 anys 
d’existència, més de 800.000 docents procedents de 206.000 centres educatius*.

S’han dut a terme més de 107.000* projectes, en els quals han participat multitud 
d’estudiants de tots els nivells educatius de tot el continent (*dades de juny de 2020).
eTwinning —la comunitat de centres educatius d’Europa i els seus països socis 
adjacents— constitueix una actuació per a centres educatius finançada per la Comissió 
Europea en el marc del programa Erasmus+. Compta amb docents de 36 països 
europeus i 8 països del seu entorn geopolític.

eTwinning compta amb una plataforma digital disponible en 31 idiomes. Qualsevol 
visitant té a la seva disposició informació variada per participar en eTwinning, amb 
l’explicació dels avantatges que ofereix aquesta comunitat i la presentació de materials 
inspiradors per treballar amb projectes de cooperació. El professorat inscrit compta 
amb una àrea reservada, anomenada eTwinning Live, que constitueix una interfície 
personalitzada perquè cada docent interactuï a la comunitat: permet la trobada, la 
interacció, la cooperació en projectes i la participació en activitats de desenvolupament 
professional d’àmbit nacional, europeu o amb més països. A més, quan els professors i 
professores treballen junts en un projecte, tenen accés a un espai col·laboratiu privat, 
que és únic per a cada projecte, anomenat TwinSpace.

eTwinning ofereix un alt nivell de suport als seus usuaris (eTwinners). En cadascun dels 
països participants (44 avui dia), un Servei Nacional de Suport (SNA) o una Agència de 
Suport eTwinning (AAE) promou la iniciativa, proporciona consell i orientació de cara al 
seu ús, i organitza una sèrie d’activitats i oportunitats de desenvolupament professional 
a escala nacional.

eTwinning compta amb un organisme de coordinació a escala europea: el Servei 
Central de Suport (SCA), gestionat per European Schoolnet, un consorci de 34 
ministeris d’educació, en nom de la Comissió Europea. L’SCA coopera amb els SNA 
i es responsabilitza del desenvolupament de la plataforma, oferint, a més, una sèrie 
d’oportunitats de desenvolupament professional i altres activitats com la Conferència 
eTwinning anual i els premis europeus eTwinning, que guardonen docents i estudiants 
que participen en projectes excel·lents.
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