


Les conferències 
 d’experts 

1r d’ESO: 
«Crisi climàtica: què és i què hi podem fer?»  

Gisela Torrents Monegal. Grup sobre Governament del canvi climàtic (GGCC) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

  

2n d’ESO: 
«Emergència climàtica: què hi podem fer?» 
Aitana Ralda. Moviment Fridays for Future Barcelona. 
 

“Per què el canvi climàtic és una cosa tan seriosa?  ” 

 Neus Casajuana Filella.. Associació Revo Prosperitat Sostenible. 

 

3r d’ESO: 
“En pau amb el planeta” 
Tomàs Padrosa Cervera. Associació Hàbitats. 
 

 4t d’ESO:  
“Economía circularr en acción» 
Adriana Sanz Mirabal. Empresa Símbiosy. 
 

1r de Batxillerat:   
“Nosaltres necessitem la terra, ella no ens necessita a nosaltres” 
 Jordi Parés i Grahit. Associació Revo Prosperitat Sostenible i Col.lectiu CMES. 
 

2n de Batxillerat:  
«Per què parlem d'emergència climàtica?» 
 Gabriel Borràs Calvo. Responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

 

De 9:00h a 11:15h 
Les xerrades s’alternaran amb els documentals. 
Tothom. 
 



Els DOCs 

1r d’ESO i 2n d’ESO:   
«Canvi climàtic: nivell crític» 
Documental del programa Quèquicom de TV3 
L'escalfament del planeta no s'atura d'ençà de la revolució industrial. Com era de 
preveure, la situació ha empitjorat. En aquest període, la concentració de CO2, el 
principal gas d'escalfament, a l'atmosfera, ha passat de 370 parts per milió (ppm) a 412 
ppm. També s'hi constata que la temperatura del mar a la Costa Brava ha pujat un grau, 
que ja hi ha espècies de peixos tropicals a les costes catalanes, que les orenetes arriben 
15 dies abans i que hi ha menys papallones al Montseny. 
 

3r d’ESO i 4t d’ESO: 
 «Before the flood» (Antes de que sea tarde) 
Documental de National Geographic (2016) 
Leonardo DiCaprio recorre el planeta para analizar las consecuencias del calentamiento global y 
las medidas que se están tomando para dar marcha atrás. 

 

1r i 2n de Batxillerat: 
 «Demain» (Mañana)  
Documental francès (dirigit per Cyril Dion i Méanie Laurent (2015) 
Tras la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la 
humanidad en 2100, un equipo de personas visitan diez países para investigar las causas de la 
catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla. Durante su viaje, se encuentran con pioneros que 
reinventan la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. Terminado su 
trabajo, empiezan a vislumbrar la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del 
mañana. 

 

De 9:00 a 11:15h 
Els documentals s’alternaran amb les 
xerrades. 
Tothom. 
 



 
Els tallers:  

Passem a l’acció! 

 

1r d’ESO: 
Preparem la nostra manifestació:  

Lemes i pancartes 

 

2n d’ESO: 
-   Lemes i pancartes 

-   El mapa del canvi climàtic  

-    Una performance contra el canvi climàtic 

- La veu dels adolescents. A càrrec dels 
Fumats Associació Cultural. 

 

 
 

 

De 11:45 a 12:45h  
Alumnat de 1r i 2n d’ESO 
Alumnat de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat  
que s’hi vulgui sumar. 



Sortim al carrer... 

Sortirem al carrer i farem una rúa amb les nostres pancartes i 
els nostres estris per fer soroll perquè tot el barri es 
conscienciï del problema del canvi climàtic. 

Anirem organitzats per classes, cadascuna amb el seu lema  i 
seguirem el recorregut següent: 

Institut – Rambla del Poblenou – C/. Llull – C/ Bilbao- Institut 

 

 

De 12:45 a 13:30h 
Alumnat de 1r i 2n d’ESO 
Alumnat de 3r i 4t d’ESO i 
Batxillerat  que s’hi vulgui 
sumar. 
Famílies que s’hi vulguin sumar. 



I per acabar... 

En el pati de l’institut... 

 

- Escoltarem la lectura d’un manifest. 

- Declararem l’Emergència Climàtica al 4Cantons. 

- Farem un minut de silenci. 

A les 13:30h 
Alumnat de 1r i 2n d’ESO 
Alumnat de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat  que s’hi vulgui 
sumar. 
Famílies que s’hi vulguin sumar. 


