


La contaminació atmosfèrica és un fenomen poc visible als ulls i, com que el que no es veu no 
s’anomena, pot semblar que no existeixi. El fet és que la contaminació atmosfèrica és un
problema greu que posa en perill la vida de les persones i de la resta d’éssers vius de la Terra. 

Més de set milions de persones moren cada any com a conseqüència de malalties causades per 
la contaminació atmosfèrica. Espècies arreu del món estan en perill o han desaparegut com a
conseqüència de l’empobriment del seu hàbitat causat pels contaminants atmosfèrics, entre
d’altres. L’espècie humana només és una espècie més. I n’és la principal responsable. És hora 
de fer visible aquest problema i de prendre part per a millorar la qualitat de l’aire.

Al llarg del curs trobareu informació i propostes per fer front a la contaminació atmosfèrica. 
També hi trobareu diades internacionals relacionades amb el medi ambient amb enllaços que
us ajudaran a relacionar les diades amb la proposta del mes. Podeu aprofitar per
comentar-les a classe i aprofundir en cadascun dels temes.

Aquest curs hem preparat una breu guia per al professorat
(https://agendaescolar.diba.cat/calendari-escolar-guia-per-al-professorat)
que recull de forma esquemàtica:
  

Les propostes d’activitats estan dissenyades per cicle mitjà de primària però en alguns casos 
poden ser adaptades a cicle inicial o cicle superior de primària. En el cas de cicle superior de 
primària us suggerim que consulteu l’Agenda Escolar del Medi Ambient i Desenvolupament 
2022-2023 on trobareu continguts i activitats adreçades a 1r cicle de secundària que us poden 
ser d’utilitat.

Recordeu que també ens trobareu a Instagram: @agendaescolardiba

Amb aquests materials la Diputació de Barcelona contribueix als Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) amb els quals està compromesa. 

Si teniu dubtes, suggeriments o comentaris, ens els podeu fer arribar a través d’aquesta adreça de 
correu electrònic: agendaescolar@diba.cat

Esperem que tant aquest calendari com la informació que podreu trobar al web
(http://agendaescolar.diba.cat) siguin del vostre interès i que tingueu molt bon curs!  
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• Índex temàtic.

• Orientacions per treballar les propostes d’activitats mensuals.

• Propostes per aprofitar didàcticament les il·lustracions de cada mes.

• Proposta per treballar una diada internacional ambiental en relació amb el contingut del mes.

• Relació dels principals continguts curriculars, conceptes clau i competències bàsiques que es proposa treballar.



L’aire que respirem està
format sobretot per Oxigen 
i Nitrogen (99 %). La resta 
(1 %) és una barreja d’altres 
gasos i partícules, algunes de 
les quals són contaminants
atmosfèrics. Això vol dir que 
afecten la salut dels éssers 
vius quan es troben en altes 
concentracions a l’aire.

Investigueu per grups els 
contaminants atmosfèrics 
que més ens afecten: 
diòxid de nitrogen (NO2),
partícules en suspensió 
(PM), ozó troposfèric (O3) 
i benzopirè (BaP). Sabríeu 
trobar quines fonts els
generen?
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La manera com triem
desplaçar-nos per anar a
l’escola, per anar a comprar, 
per anar a la feina o en el 
nostre temps lliure afecta
directament la qualitat de 
l’aire que respirem.

Sabríeu identificar tots els
mitjans de transport que hi 
ha al dibuix? Feu una llista a 
la pissarra i després, per
parelles, ordeneu-los de més 
a menys contaminants
(podeu escriure els mitjans de 
transport en retalls de paper i 
provar d’ordenar-los). 
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Per a fabricar les coses que 
comprem, envasar-les,
transportar-les fins el lloc 
de venda, i fins i tot per
reciclar-les... es generen 
contaminants. Escollir
productes produïts a prop, 
reutilitzar-los, reparar les
coses quan s’espatllen i
reciclar les nostres
deixalles són accions de 
consum responsable que
contribueixen a millorar la 
qualitat de l’aire.

Escollir productes
reutilitzables és una bona 
opció per a reduir la
contaminació. Quin
embolcall feu servir per a 
portar l’esmorzar a l’escola?
alumini? carmanyola?
embolcall de tela? film 
transparent? Feu una
enquesta a la classe i
expresseu gràficament el
resultat. 
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La contaminació atmosfèrica 
pot afectar la salut de les
persones de moltes maneres: 
mal de cap, decaïment i fatiga, 
retards en el desenvolupament 
del cervell de nadons i infants, 
mal de pit, palpitacions i
ritmes anormals del cor,
irritació als ulls i a la pell, tos, 
irritació de la gola, excés de 
mucositat, bronquitis,
pneumònia, càncer de
pulmó... tenim dret a respirar 
un aire net!

Dibuixeu la silueta d’algú de 
vosaltres sobre paper
d’embalar i indiqueu les
principals afectacions a la salut 
que provoca la contaminació 
atmosfèrica (podeu buscar
informació a internet). Després 
dibuixeu una altra silueta i feu 
un collage amb retalls de
revistes omplint-la de coses 
que us agraden i us mantenen 
plenes de salut! 
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Els contaminants entren al 
nostre cos quan els respirem. 
Si estem a la vora dels focus 
d’emissió respirarem un aire 
més contaminat i això afectarà 
la nostra salut. Així doncs, si 
sabem que la major part dels 
contaminants són emesos pel 
trànsit, allunyem-nos dels fums 
sempre que puguem!

Retalleu per grups dos quadrats 
amb tela, un més gran i un més 
petit. Enganxeu amb pega de 
barra els dos trossos de tela. 
Col·loqueu aquestes mostres 
en diferents punts de l’exterior 
de la vostra escola (a diferents 
distàncies del trànsit). Després 
d’un mes recolliu les mostres, 
desenganxeu la tela petita i 
comproveu quins són els llocs 
amb més contaminació.

1

9 1110 12 13 14 15

2 43 5 6 7 8

16 1817 19 20 21

28

22

29

30 31

23 2524 26 27

Cap d’any

Reis

Dia Internacional del
Ciberactivisme

Dia Mundial de
l’Educació Ambiental

Dia Escolar de la 
No-violència i la Pau

Dia Mundial per la Reducció
de les Emissions de CO2



Per a produir l’energia que 
ens permet tenir llum,
ferservir aparells electrònics 
i electrodomèstics,
escalfar-nos..., sovint
utilitzem fonts d’energia 
que generen contaminants 
atmosfèrics. Per tant, com 
menys energia utilitzem 
menys contaminants
emetrem. 

Organitzeu-vos per grups a 
classe i enganxeu un gomet 
damunt de totes aquelles 
coses que no podríeu
utilitzar sense energia.
Després reflexioneu de
quina manera podríeu
reduir el consum d’energia 
a classe. Trieu una acció i 
porteu-la a terme durant 
aquest més.
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Les fulles dels arbres
absorbeixen partícules i
gasos contaminants de l’aire. 
Així doncs, si tenim arbres i 
arbustos a prop ens estarem 
assegurant un aire més net. 
A més, si els arbres tenen les 
fulles grans absorbiran més 
gasos. Si tenen pilositat a 
les fulles retindran millor les 
partícules. I si tenen la fulla 
perenne reduiran la
contaminació durant tot 
l’any!

Feu un llistat d’espècies que 
creieu que aniria bé plantar 
al vostre pati per a millorar 
l’aire que respireu.
Recordeu que també podeu 
plantar arbustos en
jardineres! en ser més
petits us quedaran a la
vostra alçada i faran de 
pantalla directa contra la 
contaminació. 
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Durant els moments
d’entrada i sortida sovint 
s’acumulen molts cotxes
davant de l’escola que
emeten contaminants que 
respirem directament. Un 
entorn escolar lliure de 
fums és bàsic per a garantir 
la salut de tota la comunitat 
educativa. 

Com és el moment 
d’entrada i sortida a la 
vostra escola? A quina 
de les dues realitats que 
veieu al dibuix s’assembla 
més? Us proposem tancar 
els ulls i imaginar cascuna 
de les dues possibilitats. 
Expresseu després quines 
emocions i sensacions
teniu en cada cas.
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La contaminació de l’aire 
també afecta la resta d’éssers 
vius del planeta! De fet, n’hi 
ha que són tan sensibles als 
nivells de contaminació
atmosfèrica que, si l’aire està 
molt brut, canvien de lloc o, 
si no poden (com les plantes), 
moren. Els bioindicadors són 
com termòmetres de la
contaminació!

L’oreneta cuablanca és un 
bon bioindicador de la
qualitat de l’aire. Si trobem 
els seus nius vol dir que en 
aquell entorn s’hi respira un 
aire net. Us proposem que 
feu treball de camp i busqueu 
al vostre poble o barri nius 
d’aquestes orenetes. Per
ajudar-vos a identificar-los us 
podeu guiar amb les
indicacions del Projecte
orenetes. 
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La manera com arribeu 
cada dia a l’escola té un 
gran impacte en la qualitat 
de l’aire. Si veniu en cotxe 
emetreu molts més
contaminants que si ho feu 
en bicicleta o a peu. Hi ha 
iniciatives com el Camí
escolar o el Bicibús que fan 
que sigui més fàcil arribar 
a l’escola sense contaminar 
l’aire!

Agafeu un plànol del vostre 
poble, barri o ciutat. Traceu 
el camí que seguiríeu per 
arribar de casa vostra fins 
l’escola a peu o en bicicleta 
(tingueu en compte els
sentits de circulació en el cas 
de les bicis). Després,
intenteu trobar altres
companys/es amb qui
podríeu compartir el trajecte.
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