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Sense els gasos amb efecte d’hivernacle la temperatura 

mitjana del planeta estaria al voltant dels 18ºC sota zero! 

Sense la calor que retenen la nostra vida no 

seria possible, si més no, tal com la coneixem. 

Però ALERTA! En els últims anys els gasos 

amb efecte d’hivernacle estan augmentant 

molt ràpidament, a causa principalment molt ràpidament, a causa principalment 

de les activitats humanes i això 

està fent que la Terra s’escalfi 

moltíssim! 

En veurem les 

conseqüències 

al llarg del curs… 





          Cada dia, molts cops sense que ens n’adonem, s’emeten grans quantitats 

              de gasos efecte d’hivernacle al nostre voltant. La indústria, els cotxes, 

               els productes que consumim o activitats com la ramaderia i l’agricultura, 

               contribueixen a escalfar el planeta. En canvi, els boscos i els oceans són 

              els nostres aliats en la lluita contra el canvi climàtic, ja que absorbeixen 

             grans quantitats de CO2, el gas d’efecte d’hivernacle que els humans 

                  emetem amb més quantitat.



Esbrina els missatges que s’amaguen 

darrere d’aquestes preguntes! 

Aprendràs algunes de les veritats 

sobre el canvi climàtic! 

Què amenaça
l’ós polar?

Com ha de ser la bossa 
de la compra?

Qui emet 
més metà?

del canvi
climàtic

els enigmes
descobreix



T’has preguntat què passarà si la Terra segueix escalfant-se sense parar? 

Algunes de les conseqüències del canvi ja són aquí: sequeres 

i onades de calor en alguns indrets, augment del nivell del mar, 

huracans i tempestes virulentes, desglaç i inundacions 

en altres zones. Com més augmenti la temperatura, 

més freqüents i imprevisibles resultaran aquests fenòmens. 



El nivell del mar va pujar 17 cm durant el segle XX i es preveu

que continuï augmentant entre 50 i 100 cm més per al 2100,

és a dir, 50 cm, si reduïm les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle i 100, si no ho aconseguim. Això amenaçarà les illes, 

els deltes i les zones costaneres, i, juntament amb això, 

la seva riquesa i bellesa i les persones que hi viuen 

o en depenen o en depenen 

per subsistir. 



Endevinalles
molt animals

Moltes espècies estan en perill d’extinció com 

a conseqüència del canvi climàtic, i els hàbitats

de molts animals i plantes estan amenaçats. 

Per exemple, es creu que si el desglaç 

continua l’ós polar podria desaparèixer de la 

Terra en menys de 50 anys! Tot això 

és un greu problema per als éssers humans. és un greu problema per als éssers humans. 

I és que, com que a la natura tot està 

relacionat, cada cop que desapareix una espècie, 

la resta d’éssers ens tornem 

més vulnerables!

Pel desert corre la fama
que no em sé treure 
el pijama. Qui sóc? 

Una pedra que camina lenta com 

la padrina. Sense ser pedra,

té quatre cames i no és ovella, 

pon ous i no és gallineta. Què és? 

Tinc el cap petit perquè la distància me l’ha

empetitit. I si em vols observar ben amunt

                        hauràs de mirar. Qui sóc?



Amb les teves accions diàries, pots decidir si vols ser solució o problema 

amb relació al canvi climàtic. Perquè et facis una idea, la diferència 

entre el consum diari d’energia en una casa eficient o una d’ineficient 

és de l’ordre de 15 a 20 vegades superior en la segona. 

Així, només modificant les teves conductes 

insostenibles per altres de més 

respectuoses amb el medi, respectuoses amb el medi, 

aconseguiràs reduir moltíssim 

la teva contribució individual 

al canvi climàtic. 

Només tu decideixes de quina 

banda estàs: solució o problema?



Menjar carn en excés o alimentar-se únicament de productes càrnics no és 

bo per a la salut, però tampoc per al clima! A banda del diòxid de carboni, 

hi ha altres gasos que contribueixen a l’efecte d’hivernacle. Un d’aquests 

gasos és el metà, que reté vint vegades més la calor que el CO2. 

El sector ramader és un dels principals responsables de l’augment de 

les emissions de metà, un gas que es forma en els llargs estómacs 

                        d’alguns animals, principalment dels remugants                         d’alguns animals, principalment dels remugants 

                         (vaques, ovelles i cabres). A més, la desforestació 

                          associada a la necessitat de terrenys perquè hi 

                               pasturi el bestiar contribueix encara més a agreujar 

                            el canvi climàtic. Per tant, una bona manera d’ajudar 

                               el clima és no abusar de la carn 

                                 i combinar la dieta 

            amb altres aliments d’origen vegetal,             amb altres aliments d’origen vegetal, 

             com verdures, fruita o cereals. 
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Feu un llistat de propostes de petites solucions per al canvi 

climàtic i poseu-les en pràctica durant 

les vacances d’estiu! En tornar a l’escola 

podeu revisar, amb els amics i amigues, 

si heu mantingut el vostre compromís 

d’actuar contra el canvi climàtic .

Cada dia tens un munt d’oportunitats per actuar en contra del canvi 

climàtic. El moment és ara i el lloc és aquí! Encara hi som a temps, 

si ens posem a actuar des d’ara mateix. Tu decideixes quin és el 

futur que vols per a aquest planeta que ens sosté i ens alimenta i que, 

en definitiva, ens ha donat la vida!  

Tu decideixes quin 

és el futur que vols és el futur que vols 

per a tu! 
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