
 

 

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 Superior i poder continuar treballant aquest vector des de casa:   

1. Veure  el  vídeo ELS VIGILANTS DE L’AIRE. Font: AMB.   

 https://youtu.be/fD7QgMpWBlQ  

2.  Realitzar l’activitat LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE ÉS NOTÍCIA (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. XARXA DE VIGILÀNCIA I PREVISIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. Font: Diputació de Barcelona.  

 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/ 

  EXERCICIS RELACIONATS:  

  1. Busca la estació de vigilància atmosfèrica ubicada a Sabadell, entra i observa les dades:  

 De quin component atmosfèric podem veure que ens dona un valor?  

 Quin és el valor que ens està donant d’aquest component en aquests moments? És bo o dolent?  

2. Pren nota del valor d’aquest contaminant atmosfèric tres vegades al dia (un dia feiner): a les 9h del matí, a les 12h del matí i a les 16h.  

  Què ha passat? És el mateix valor a totes les hores?  Què pot estar fent que sigui més o menys elevat aquest contaminant? 

3. Podries repetir el mateix procediment un dia festiu i comparar els valors de contaminació amb els del dia feiner.  

 

5.  CALCULA LES TEVES EMISSIONS DE CO2. Font: Diputació de Barcelona  

 http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html 

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  

C I C L E  S U P E R I O R  D E  P R I M À R I A  

https://youtu.be/fD7QgMpWBlQ
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/atmosfera/atmosfera.html
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
http://media.diba.cat/diba/flashapp/mediambient/calculadoraco2/calculadora.html
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La contaminació de l’aire és notícia     

 Tipologia de l’Activitat: Lectura comprensiva.  

 

 

DESCRIPCIÓ: 

L’activitat consisteix en la lectura individual d’una notícia i la seva 
comprensió a través d ela formulació d’una sèrie de qüestions.   

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Identificar l’activitat humana, i sobretot el trànsit rodat, 
com la principal font de contaminació atmosfèrica.   

 Valorar la importància de viure en ciutats lliures de 
contaminació. 

 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

1. Introducció a la temàtica: El transit rodat i la contaminació  

La principal causa de contaminació les ciutats és el trànsit de vehicles privats. La contaminació 

atmosfèrica té greus conseqüències per a la salut d els persones i sabem que els valors de la majoria 

dels contaminants estan relacionats, en diferents graus, amb el trànsit a la ciutat.  

 

2. Lectura de la notícia    

Us proposem llegir la notícia que hi ha al final d’aquesta fitxa i realitzar els següents exercicis: 

1. Si no has entès alguna cosa, apunta-ho. 

2. Gravat un vídeo dirigit als teus companys i companyes al que expliquis resumidament la 

notícia amb les teves paraules.  

3. Busca una notícia de la primavera de 2019 que faci referencia a dades de contaminació 

atmosfèrica de la teva ciutat o de la teva província. Anota en un full quines coses han canviat 

respecte a la notícia que has llegit? (Valors de contaminació, transit, desplaçaments).  

4. Què penseu que podríem fer quan comenci de nou l’escola per a mantenir la ciutat amb un 

aire més net?  
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Materials necessaris:  

Llapis, quadern, telèfon per gravar, accés 
a internet per la cerca d’informació.  

 




