R E C U L L D E R E C U R S O S E D U C AT I U S : A I R E I C A N V I C L I M À T I C
CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
Amb aquest document us proposem algun recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Aire i Canvi Climàtic per a que pugueu enviar al vostre
alumnat de Cicle Inicial i poder continuar treballant aquest vector des de casa:

1.

Activitat experimental: QUINA TERRA S’ESCALFA MÉS? (Fitxa adjunta 1).

2.

Per entendre l’efecte hivernacle, veure el programa PIRISCOPI: QUÈ ÉS L'EFECTE HIVERNACLE?. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-que-es-lefecte-hivernacle/video/5869626/

3.

Activitat experimental SI QUE EMBRUTA LA CONTAMINACIÓ (Fitxa adjunta 2).

4.

Activitat QUINS FUMS HI HA PER AQUÍ? (Fitxa adjunta 3)

5.

Activitat I TU, COM ET MOUS? (Fitxa adjunta 4).

6.

Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: O.T.A. L'EXTRATERRESTRE. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-19-o-t-a-lextraterrestre/video/3699250/

Quina terra s’escalfa més?
Tipologia de l’Activitat: Experimentació.
Durada: 1 hora.

DESCRIPCIÓ:
Activitat a la que s’explora l’energia del Sol i l’efecte hivernacle.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Experimentar com l’energia de la llum es transforma en
calor.
Identificar el Sol com a font d’energia imprescindible per a
la vida en el planeta.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: Com s’escalfa la Terra?
La Terra s'escalfa gràcies a l'energia del Sol. Una part d'aquesta energia que arriba a l'atmosfera és
reflectida en direcció a l'espai, una altra part molt petita és absorbida i la resta travessa l'atmosfera i
escalfa la Terra.

2. Quina terra s’escalfa més?
Us proposem fer una activitat experimental. Necessitareu dos pots de vidre transparents, una mica
de terra de plantar, un tros de paper film i un termòmetre.

El primer que farem és preparar els dos pots de vidre amb tres dits de terra dintre cadascun.
Introduïm el termòmetre en la terra d’un dels pots, deixem passar un parell de minuts i anotem la
temperatura.

Agafeu un dels pots i tapeu-lo amb el paper de film. Poseu-lo en algun lloc que li toqui el sol i
cronometreu 5 minuts. Passat aquest temps, obriu una mica el film i introduïu el termòmetre en la
terra. Deixeu-lo un parell de minuts i anoteu la temperatura.
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Repetiu aquest mateix procediment dos vegades més. Al final tindrem anotades tres temperatures,
una cada cinc minuts.

Canviem les condicions dels nostre experiment. Agafem l’altre pot que ja tenim preparat amb la terra
i repetim tots els passos, però ara el deixarem obert, sense tapar amb el film.
De nou anotarem les tres temperatures, prendrem una cada cinc minuts.

3. Les conclusions
Per finalitzar comentem les temperatures obtingudes als dos experiments.
Les dues terres que hi havia als dos pots s’han escalfat? Què fa que s’escalfi la terra? Quina terra s’ha
escalfat més? Què ha fet que s’escalfés més?
(Podríem comparar el paper de film que hem posat al pot als gasos que envolten el planeta Terra:
gràcies a ells la Terra es manté a una temperatura adequada per a la vida, sinó s’escaparia l’energia
del sol i tot el planeta estaria congelat).

TEMPERATURA DE LA TERRA
POT TAPAT AMB FILM

TEMPERATURA DE LA TERRA
POT DE VIDRE OBERT

Temperatura inicial: _____ ºC

Temperatura inicial: _____ ºC

Temperatura als 5 minuts: _____ ºC

Temperatura als 5 minuts: _____ ºC

Temperatura als 10 minuts: _____ ºC

Temperatura als 10 minuts: _____ ºC

Temperatura als 15 minuts: _____ ºC

Temperatura als 15 minuts: _____ ºC

Materials necessaris:
2 pots de vidre transparent, terra de
plantar, 1 termòmetre analògic, llapis i
quadern per anotar.
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Si que embruta la contaminació
Tipologia de l’Activitat: Experimental.

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’un experiment per a que els més petits puguin
visualitzar la qualitat de l’aire del nostre entorn d’un mode molt
senzill.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Fomentar la preocupació per l’aire contaminat
Valorar els ambient nets i lliures de contaminació

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: I què és la contaminació de l’aire?

En un primer moment és interessant iniciar una conversa amb l’infant sobre la contaminació de l’aire
(el fum dels cotxes, de les xemeneies, l’aire que ens envolta, el pols de la terra, ...).
2. El nostre dibuix present

Donarem al nen o nena un tros de cartolina per a que realitzin un dibuix d’allò que més els hi agradi,
però haurà de ser un espai o un element exterior (la casa per fora, un carrer, un bosc, un arbre, etc.).
Un cop finalitzats els dibuixos posarem a sobre de la cartolina uns taps d’ampolles.
I col·locarem els dibuixos amb els taps al aire lliure, protegits de la pluja i del sol. Els deixarem durant
uns dies al lloc escollit, més o menys una setmana
3. El nostre dibuix passats uns dies

Passats els dies recollim els dibuixos. Aixequem els taps dels dibuixos i observem què ha passat: la
part de la cartolina que estava protegida pels taps estarà de color blanc, però què ha passat amb la
resta del dibuix? Què ha canviat de color?.
4. Com volem que sigui la nostre ciutat

Parlem ara de què podem fer per mantenir l’aire de la ciutat on vivim més net.
Es pot ampliar l’activitat pels infants de 1er i 2on de cicle inicial demanant-los que facin un dibuix de
la ciutat que volen, amb un aire ben net, plasmant els elements necessaris per aconseguir-ho (sense
cotxes, amb arbres, etc.).
Materials necessaris:
Cartolina blanca, taps d’ampolles,
llapis.

Activitat adaptada de l’activitat “Qué horror, qué contaminación!” de l’Associació Mundial
d’Educadors Infantils.
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Quins fums hi ha per aquí?
Tipologia de l’Activitat: Observació i
identificació.
Durada: 1 hora.

DESCRIPCIÓ:
Activitat d’identificació de les fonts de contaminació atmosfèrica
de les ciutats.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Identificar les principals fonts de contaminació de l’aire.
Valorar la importància de viure en un entorn net i
saludable.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: La contaminació atmosfèrica a les ciutats
A les ciutats, els nivells de contaminació atmosfèrica són molt elevats. La principal font de
contaminació són els gasos provinents dels tubs d’escapament dels vehicles, però també poden
haver-hi d’altres fonts com la combustió de biomassa a les llars.
2. Quins fums hi ha per aquí?
Donem als infants la fitxa amb la imatge del carrer d’una ciutat ple d’activitat. Al carrer es poden
observar moltes coses que passen en ell, però si parem atenció hi ha alguns elements que estan
deixant anar fum a l’aire...
Els infants han de pintar el dibuix al seu gust. Els hi demanarem però que facin dues tasques:
- Que identifiquin els elements del dibuix que produeixen fum amb un cercle de color vermell.
- Que busquin al dibuix elements i actituds que pensin que es poden millorar i els identifiquin
amb un cercle de color blau.
3. La ciutat que volem
L’activitat es conclou demanant als infants que facin un dibuix d’un carrer de la ciutat de Sabadell
lliure de fums, amb els elements que ells considerin que són necessaris per mantenir la ciutat amb
un aire més net.
Materials necessaris:
Làmina de l’activitat i llapis de colors.

Font: Activitat “Observemos nuestro entorno“ del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.
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I tu, com et mous?
Tipologia de l’Activitat: Identificació i i
classificació.

DESCRIPCIÓ:
Activitat d’identificació dels mitjans de transports ens els que ens
movem habitualment i valoració dels nostres desplaçaments.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:




Identificar els mitjans de transport més quotidians a les
nostres vides.
Reconèixer el transit rodat com la principal font de
contaminació de l’aire de les ciutats.
Valorar la importància de viure en un entorn net i
saludable.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: Els transports que fem servir
Ens desplacem sempre de la mateixa manera quan anem algun lloc? De què depèn? Quins mitjans
de transport fen servir per fer-ho?

2. Els meus desplaçaments
Us proposem fer un llistat dels llocs on habitualment us desplaceu durant la setmana, indicant en
quin mitjà de transport ho feu.

ON VAS?

AMB QUIN TRANSPORT?
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2. Els meus mitjans de transport
Ara heu de fer un dibuix de dos dels mitjans de transport que feu servir normalment a la vostra vida,
indicant al dibuix quins avantatges i inconvenients té cadascun d’aquests transports.

Materials necessaris:
Llapis i colors.

Font: Activitat “Abaixem els fums” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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