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Aquesta presentació de la Campanya que hem fet a les classes de Biologia de 4 ESO
i Ciències del Mon de 1r Batx. La ONU ha declarat l’estat d’Emergència Climàtica, el
Govern de Catalunya també i recentment La Paeria de Lleida.
La ONU és la organització de les Nacions Unides que treballa per la pau i la
resolució de conflictes en els països, va nàixer el 1945. La diapositiva mostra la
informació sobre els canvis climàtics del planeta.
Les Cimeres són reunions dels Estats membres, hi pertanyen 192 països del món.
Diapositiva que mostra definició de Cimera ó Cumbre en castellà
Treball fet per alumnes de 1r Batxillerat: la història cronològica d’aquestes, en
colors algunes de les més importants. Les primeres reunions de tècnics i
científics van ser el 1968 a Roma i després diverses Cimeres convocades per
l’ONU per arribar acords que solucionin el problema ambiental.
La Cimera Rio 2012 va ser molt important perquè és va parlar del marc
institucional del DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, que és el que estem
estudiant aquí, demanant a les empreses i el motiu de les manifestacions.
Molt important: La cimera de Paris 2015 perquè es va arribar a acords per la
descarbonització de la producció energètica, és a dir, substituir els combustibles
fòssils per energies renovables.
Aquest any 2019 s’han celebrat la Setmana del Medi Ambient i la recent Cimera
del Clima a Madrid COP 25
Són dades científiques (podeu passar la diapositiva segons el grup de classe que
estigueu)
Comparació de dues imatges sobre la superfície dels casquets polars, és evident
que ha disminuït la superfície, aquesta és la causa del futur increment del nivell
del mar i la desaparació de moltes costes i illes del planeta.
NO CAL EXPLICAR (podeu passar) Gràfic: Increment de la temperatura mitjana
del planeta després de la Revolució Industrial
Conseqüències del canvi climàtic, aiguats (foto és a Cambrils)
La causa del CANVI CLIMÀTIC és l’increment de l’EFECTE Hivernacle. I si passeu
diapositiva observeu l’increment del CO2 , aquesta és la causa real.
Llegim la pregunta, la resposta són les diapositives que venen a continuació
Per augment dels plàstics. La producció de plàstics gasta energia i és causa
d’emissió de CO2. També les restes de plàstics contamina les aigües i el sòl
cultivable. Mireu les següents diapositives sense dir res i pensar.
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eliminada
eliminada
Què podem fer?
Podem viure sense plàstics?
Temps que triguen a desaparèixer.
Diverses imatges dels plàstics que no veiem i que són al mar, en som
conscients?. També penseu en els plàstics que hi ha tirats pel carrer.
21. L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS perquè gastem més de la que ens arriba.
22. Una altra raó per l’Emergència Climàtica és la contaminació de l’aire que
respirem
23. Solucions: canviar els nostres medis de transport, caminar, bicicleta o transport
públic. Les següents diapositives mostren imatges sobre l’aire i per pensar.
Passar RÀPID de la 24 fins arribar a la 29
24. La moda tèxtil també contamina, perquè hi ha excés de producció i residus que
es generen. La majoria dels materials de la roba que portem també porten
microplàstics i es perden a l’aigua quan la rentem.
25. Les industries són la causa més contaminant de l’aire i també de l’increment de
l’efecte hivernacle. Pensem que són les que produeixen tot allò que comprem i
després tirem.
26. La solució és REDUIR ( en majúscules) el consum dels Recursos. Imatges per
pensar i buscar solucions: canvis de les fonts d’energia, reduir plàstics
27. El RECICLATGE és la última solució després de la REDUCCIÓ dels productes i
Reducció de l’energia que gastem. Reciclar també disminueix les emissions de
CO2: molt important.
28. Ràpid : Altres propostes de canvi
29. MANIFESTACIONS: Les protestes per demanar i exigir a les empreses i els
polítics que canviïn les lleis i es preocupin per la correcta gestió del Medi
Ambient. Fotografies de la Campanya del 27 de Setembre al nostre institut
30. Últimes imatges corresponen a la Campanya que es va fer a la ciutat de Lleida
31. Grup de DELEGATS AMBIENTALS DE l’institut i missatge final.

