Si mirem cap a
l’espai, la terra és
l’únic planeta on
observem colors
canviants, que
indiquen la presència
d’éssers vius. Així que si no
cuidem el nostre propi planeta... no hi haurà un
altre lloc on anar!

Canviant amb el Clima!
- Concurs Anual 2012
Una xarxa educativa finançada pel Programa Comenius que
uneix a escoles de tot Europa per millorar l’ensenyament i
l’aprenentatge del canvi climàtic, i fomentar l’acció positiva
com a resposta

Concurs 2012
Aquest concurs està obert a totes les escoles i
instituts d’Europa que estiguin disposats a unir-se
a la xarxa Canviant amb el Clima i a dur a terme un
projecte per reduir o mitigar l’impacte del canvi
climàtic.
Convidem a participar a aquelles classes que
vulguin assumir els següents reptes:
• Identificar els impactes que el canvi climàtic pot
tenir en la seva comunitat;
• Realitzar una activitat que ajudi a sensibilitzar
sobre aquests efectes o limitar-los;
• Donar a conèixer l’activitat al web de la seva
escola / institut, blog, o en la premsa local;
Cal presentar una descripció de l’activitat (amb
fotos) al responsable del projecte del país (Ecoserveis, a Espanya). Es pot presentar en anglès,
francès o castellà, abans del 15 desembre 2012
Els grups guanyadors rebran un premi i una placa
commemorativa en un dels esdeveniments de la
nostra xarxa

El principal responsable de l’augment de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
l’escalfament global és l’ús creixent de l’energia
generada a partir de combustibles fòssils

Causa i efecte
La biodiversitat dels boscos
tropicals és enorme, i és
important preservar-la perquè
actuen com a pulmons de la
terra, absorbint el 10% de les
nostres emissions globals de
CO2.
Actualment ja s’estan observant
més fenòmens climàtics extrems
a Europa, incloent inundacions i
sequeres, entre d’altres.
L’aigua de les glaceres abasteix a
2 bilions de persones a Àsia, de
manera que la disminució de les
glaceres deguda al canvi climàtic
afectarà a l’abastament d’aigua a
les regions en depenen per viure.

Concurs 2012
Sol·licitud de participació
Termini fins l’1 de juliol
La nostra classe està interessada a participar en el
Concurs 2012 de la xarxa Canviant amb el Clima.
Volem inscriure’ns al Concurs 2012 i rebre més
informació.
Edat dels alumnes
Escola
Ciutat / Poble
País
Persona de contacte
Email
La vostra escola és membre de la Xarxa Canviant amb
Clima? Si no ho és, desitgeu rebre més informació sobre
aquesta xarxa educativa?
Si
No
Enviar la sol·licitud a joana@ecoserveis.net

Clima

Per més informació sobre la xarxa
i sobre com la vostra escola pot
participar a les nostres activitats
podeu visitar la nostra web i el
nostre blog:
www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com

