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 MITJÀ 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 Mitjà i poder continuar treballant aquest vector des de casa:

1.

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/

2.

Construcció d’un FORN SOLAR (Fitxa adjunta 1).

3.

Fer una partida al joc educatiu de LA ATMOSFERA. Font: AEMET
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/atmosfera/atmosfera.html

4.

Activitat PINTEM ELS FUMS (Fitxa adjunta 2).

5.

Activitat I TU, COM ET MOUS? ((Fitxa adjunta 3).

6.

CALCULA LES TEVES EMISSIONS. Font: Diputació de Barcelona
http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html

Forn solar
Tipologia de l’Activitat: Experiència pràctica.

DESCRIPCIÓ:
Construcció d’un forn solar amb materials senzills que ens ajudarà
a comprovar com sovint no necessitem l’electricitat, amb la llum
del sol en tenim prou.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:




Identificar els recursos energètics que formen part de la
vida quotidiana.
Aprendre i reconèixer diferents fenòmens físics: l’efecte
hivernacle, la capacitat aïllant i la propietat de reflexió de
la radiació d’alguns materials.
Experimentar amb el poder energètic del sol.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: L’energia del Sol
T’has plantejat alguna vegada quantes formes hi ha de fer servir l’energia que ens arriba del Sol?
Quantes formes coneixes tu? Una de les formes que tenim d’aprofitar el Sol, és absorbint la seva
energia per produir calor.

2. Construcció d’un forn solar
Disposarem d’una capsa de sabates, paper d’alumini, cinta adhesiva i un tros de plàstic dur
transparent.

La construcció és molt senzilla i ens portarà poc temps.
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El primer que farem és retirar la tapa de la capsa de sabates, de manera que ens quedem només amb
la part de sota. Folrem la capsa per dins amb el paper d’alumini, ha de quedar ben folrada, i posem
el plàstic dur a sobre de la capsa per tapar-la. Fixem la tapa de plàstic a la capsa amb la cinta adhesiva,
però atenció un dels extrems ha de quedar obert, serà la porta del nostre forn per entrar el menjar.

2. cuinem dins i fora del forn
Ara que ja tenim el nostre forn preparat anem a posar-lo a prova. Fiqueu al forn algun menjar fàcil
de escalfar, com una galeta amb un tros de xocolata a sobre o un tros de pizza i poseu el forn a un
lloc que li toqui ben el sol. Poseu al costat també una mostra del mateix aliment però fora del forn.
Deixeu-lo un estona a veure què passa. Comprovareu com el menjar que hi ha al forn s’escalfa més
que el de fora.
(No espereu que s’escalfin molt els aliments, però si que notarem una diferència respecte a l’aliment
que està fora del forn).

Materials necessaris:
1 capsa de sabates, paper d’alumini, un
tros de plàstic transparent (pot ser paper
de film), cinta adhesiva.
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Pintem els fums
Tipologia de l’Activitat: Observació i anàlisis

DESCRIPCIÓ:
Es tracta de representar sobre un plànol la fonts de contaminació
més freqüents ales ciutats.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:


Reconèixer les fonts de contaminació atmosfèrica del
nostre entorn proper.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: Les fonts de contaminació a les ciutats

La contaminació atmosfèrica està causada principalment per les emissions incontrolades de fums que
genera l'activitat industrial i, sobretot als nuclis urbans, per l'ús de certs mitjans de transport i de
determinades calefaccions.
2. Pintem els fums al plànol

A continuació us deixem un plànol del barri on es situa la vostra escola.
Heu d’observar detingudament que hi ha al barri: els carrers més grans i les més petits, els parcs i les
places, si hi ha industries, carrers per vianants, parades de bus, etc., i fer l’exercici que us proposem.
3. Construïm el barri
Ara que ja hem observat bé el mapa del barri i ja hem situat els fums, podem contestar les següents preguntes:
 A quina zona podríem construir un hospital?
 Quines zones no són adequades per anar a fer esport? (Per fer esport ens cal un aire net per no
ensumar la contaminació)

Materials necessaris:
Fitxes amb els plànols de cada escola,
colors i llapis.

Font: Activitat “Pintemos los malos humos“ del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco.
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ESCOLA AGNÈS ARMENGOL
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA ARRAONA
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA CAN RULL
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA ENRIC CASASSAS
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA FONT ROSELLA
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA JOAN MONTLLOR
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

ESCOLA RIBATALLADA
Fixa’t bé en aquest plànol del barri on es troba la teva escola i pensa com serà l’aire en els diferents carrers i espais. És un aire net o està contaminant?
Busca i pinta al plànol el carrer o el lloc que et sembli que presenta més:
Fums produïts pels cotxes: color negre
Fums produïts per les industries: color groc
Fums produïts per les obres (si sabeu on hi ha obres en aquests moments): color gris
Aire net (zones lliures de fums): color verd

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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