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Càlcul de la
puntuació obtinguda

i interpretació

1. a) 10 b) 5 c) 0
2. a) 0 b) 10
3. a) 0 b) 10
4. a) 0 b) 10
5. a) 0 b) 10
6. a) 5 b) 10 c) 0
7. a) 10 b) 0
8. a) 5 b) 10 c) 0
9. a) 0 b) 10
10. a) 0 b) 10 c) 5
11. a) 5 b) 10 c) 0
12. a) 5 b) 10 c) 0
13. a) 0 b) 5 c) 10
14. a) 10 b) 0
15. a) 0 b) 5 c) 10

Entre 0 i 30 punts

Ets solució! La majoria de les teves conductes són
respectuoses amb el medi ambient i, per això, volem donar-te
l’enhorabona! Amb els teus actes contribueixes a minimitzar
els efectes del canvi climàtic i a evitar que la temperatura del
planeta segueixi augmentant! Segueix així! Si al món hi
hagués més gent com tu, tot seria ben diferent!!

Entre 35 i 90 punts

A vegades ets solució i d’altres problema! Tens conductes
clarament sostenibles, però d’altres que no ho són tant. I, per
tant, encara hi ha moltes conductes que podries canviar per
contribuir el mínim possible al canvi climàtic i fer que el món
on vius sigui millor i més agradable per tu i per tots els qui
l’habiten. Recorda que, amb cada decisió que prens, estàs
escollint quin és el món que vols per a tu! Tu decideixes!

Entre 95 i 150 punts

Ets problema! Ja és hora que t’adonis que, amb les teves
conductes, no fas més que contribuir al canvi climàtic. Pensa
que, en aquest món, tot està relacionat i, per tant, cada
elecció que prens –t’ho creguis o no–, acabarà repercutint,
més tard o més d’hora, sobre la teva vida. Tens molta feina a
fer i ja és hora de començar a canviar! Utilitzar menys
l’ascensor, baixar una mica la calefacció a l’hivern o fer servir
paper reciclat a l’escola no fa mal a ningú!!

(p. 116-119)
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