RECURSOS PER TREBALLAR
EL CANVI CLIMÀTIC
DE LA BIBLIOTECA DEL FONS PITIÚS...
LLIBRES DESTINATS A PÚBLIC JOVE

Tria el verd: 10 coses que pots fer per un món més verd / Jessie Eckel.
Barcelona: Combel, 2009.
Aquest llibre tracta de qüestions d'actualitat com ara l'escalfament global del planeta,
el consum responsable i el reciclatge en un llenguatge d'imatges i text molt
entenedor per als infants.

La nostra opció: com podem resoldre la crisi climàtica:
edició per a joves lectors / Al Gore. Barcelona: Edicions 62 i Gedisa, 2010.
La nostra forma de vida està passant factura al planeta. Al Gore repassa les
principals raons de l'actual crisi climàtica i exposa el que nosaltres podem
fer per ajudar a resoldre-la.

 Cambio climático /Steve Parker. Madrid: Susaeta, 2011.
Amb imatges i textos molt entenedors, dóna informació sobre el canvi
climàtic i les seues conseqüències. Per facilitar-ne l´ús, inclou un glossari
amb els termes emprats al llibre.

 La meva primera guia sobre el canvi climàtic / José Luis Gallego.
Barcelona: La Galera, 2008.
Guia pràctica, senzilla i directa, que explica a què ens enfrontem quan
parlam de canvi climàtic i com ens hi podem enfrontar. Està organitzada
en quatre apartats: què és, com ens afectarà, què hi podem fer
cadascun/a de nosaltres i, finalment, un decàleg d'acció per aturar el
canvi climàtic.
 La Jardinera Rondinaire: l'expedició contra el monstre Canvi
Climàtic / Anna Genover i Montse Alacuart (il·l.). Barcelona: Dèria, 2008.
Petita novel·la per a infants a partir de 7 anys. És un cant al respecte i la
conservació de la natura a través de les aventures que viuen la Jardinera
Rondinaire i l'Esquirol Cofoi per lluitar contra el monstre Canvi Climàtic.
De l'Àrtic a Xile passant per Nova Zelanda, la Jardinera i en Cofoi
coneixeran noves cultures i costums, i trobaran nous amics que els
ajudaran a enfrontar-se al monstre.

LLIBRES DESTINATS A PÚBLIC ADULT

 Cambio climático S.A.: cómo el poder (corporativo y militar) está moldeando
un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática / Nick Buxton i Ben
Hayes (eds). Madrid: Fuhem Ecosocial, 2017.
Els autors documenten meticulosament com els exèrcits i les corporacions, amb el
consens de certs grups polítics, busquen fer del canvi climàtic un gran negoci del qual
lucrar-se, mentre aprofundeixen l'exclusió de les i els desposseïts, exposats a les pitjors
conseqüències. Alhora, el llibre convida a la ciutadania a pensar altres maneres
d'abordar les conseqüències de la crisi climàtica respectant els drets socials i la
sostenibilitat.

 Canvi climàtic / Dinyar Godrej. Barcelona: Intermón Oxfam, 2012.
En aquest llibre, que pertany a la col·lecció "Dossiers per entendre el món", l'autor
analitza els fenòmens climàtics que han aparegut els últims trenta anys a causa de
l'efecte hivernacle. També analitza les repercussions del canvi climàtic sobre la salut,
l'agricultura, la ramaderia, la flora i la fauna, assenyala responsabilitats polítiques i
suggereix mesures a llarg termini per pal·liar aquesta situació.

 El cambio climático: crónicas desde las zonas de riesgo del planeta / Jim
Motavalli (comp.). Barcelona: Paidós, 2005.
Un grup de periodistes especialitzats en medi ambient trasllada els lectors fins als punts
clau del planeta, allà on l'escalfament global no és només un debat científic, sinó una
amenaça visible.

 El canvi climàtic a casa nostra / Maria Josep Picó. València: Bromera, 2007.
Aquest assaig aborda les claus bàsiques del canvi climàtic a l'arc mediterrani: ascens del
nivell de la Mediterrània, destrucció de platges, més sequeres i incendis, increment de
les temperatures... A més, analitza les activitats humanes que, a casa nostra, ja estan
generant autèntiques modificacions del clima que ja ens afecten.
 El temps és boig?: i 74 preguntes més sobre el canvi climàtic / Josep Enric Llebot.
Barcelona: Rubes, 2005.
L'autor ofereix respostes, franques i entenedores, carregades d'informació, anècdotes i
curiositats. També s'encara amb aquella part de responsabilitat que ens pertoca als
humans i pregunta pel malbaratament d'energia, els excessos d'emissió de gasos de
combustió, la destrucció de la capa d'ozó... I dóna respostes tot deixant clar que,
segurament, no és sols el clima qui té tendència a la bogeria.

 Stop al canvi climàtic: com podem ser més sostenibles? /Francesc Mauri.
Tarragona: Cossetània, 2016.
Sovint parlem de canvi climàtic i ens fa la sensació que ens queda lluny. Aquest llibre
demostra que sí que podem incidir, i molt, en la manera com funcionem energèticament
en l'espai domèstic, a la feina, en els comerços o en el transport que utilitzem.

 El cambio climático y los límites del individualismo /Carmen Velayos-Castelo.
Barcelona: Horsori, 2015.
«Vam néixer per cooperar», enunciava l'estoic Marc Aureli. Aquest assaig pretén ser un
tribut a aquesta idea en un moment en què observem que la concepció estoica d'una
ciutadania terrestre ha aconseguit donar, a través de les reunions ambientals i
climàtiques internacionals, alguns tímids passos cap a la seva gènesi i fonamentació. Però
la cooperació compta amb adversaris, tant teòrics com institucionals i polítics. Aquest
llibre tracta de donar-los resposta des d'una concepció ecològica de l'ètica i, com a tal,
interactiva i holística.
 Bones pràctiques contra el canvi climàtic: petites accions que valen un món.
Palma: Conselleria de Medi Ambient, Oficina del Canvi Climàtic (Govern de les Illes
Balears), 2006.
Guia pràctica, molt senzilla i visual, que ofereix consells pràctics per fer front al canvi
climàtic des de les llars, les empreses i els llocs de feina i en el transport.

D'INTERNET...
 Banc de recursos educatius sobre canvi climàtic
El Fons Menorquí de Cooperació ofereix a la seua web un ampli llistat de
recursos (guies, articles, calculadores d'emissions de CO2,...) per treballar amb
l'alumnat el canvi climàtic. És una eina molt útil i de molt fàcil maneig.
http://www.fonsmenorqui.org/sensibilitzacio/index.php?idCat=7&id_pagina=28

 Fitxes de treball a l'aula: Comprender el cambio climático
El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana ofereix a aquesta guia
experiments senzills per a treballar a l'aula diversos aspectes del canvi climàtic.
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/Cas/84754COMPRENDER_CC.pdf



Projecte "Menys CO2 a Sant Feliu"

Aquesta proposta de l'Ajuntament de Sant Feliu de LLobregat ofereix recursos
educatius des d'infantil fins a formació d'adults. Hi trobareu contes, tallers
d'experimentació, guies didàctiques i molts altres recursos interessants per
facilitar el treball del canvi climàtic i de l'estalvi energètic amb els infants.
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=23039

 Calculadora d'emissions de CO2: Jo sóc la solució contra el canvi climàtic
Amb aquesta calculadora de la petjada de carboni, proposada per la Fundació
Terra i el CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible), podem
esbrinar quines són les emissions associades a la nostra vida, en cinc àmbits:
l’habitatge, la mobilitat, l’alimentació, els béns de consum i els residus.
http://fundaciontierra.es/josoclasolucio/calculadora/indexcat.html

 Unitat didàctica: El viaje de Kirima
Material en línia d’educació ambiental adreçat a segon cicle d’Infantil. El
recurs, en format de conte animat, pretén facilitar la comprensió sobre la
problemàtica del canvi climàtic, implicar l’alumnat en la cerca de
solucions i fomentar actituds de respecte al medi ambient.
http://portalpaula.org/ca/el-viaje-de-kirima/
http://www.kirima.es/CuadernoProfesorKirima.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lvo0KtGm-bE

 Exposició: Aturem el canvi climàtic
Els panells que formen aquesta exposició d'Ecologistes en Acció es poden veure a la
seua web. Pot ser útil per introduir d'una forma gràfica el canvi climàtic a les aules,
encara que les dades són de 2009.
http://www.ecologistasenaccion.org/article15736.html

 Programa "Quèquicom" de TV3 sobre el canvi climàtic
Què cal saber sobre el canvi climàtic explicat per reconeguts
especialistes de forma amena i entenedora.
https://www.youtube.com/watch?v=0p0ZKYjHof8

 Conferència: El canvi climàtic a Balears, des d'una perspectiva
científica. Damià Gomis, Doctor en Física
Una conferència molt didàctica per entendre què és el canvi climàtic i quins
són els efectes que s'entreveuen a Balears. Xerrada impartida el desembre
de 2015 al Consell Insular de Menorca en el dicle Diàlegs amb la Biosfera.
https://www.youtube.com/watch?v=k4pJFOusWNo

 Petit documental: KiotoEduca. El cambio climático explicado a los
estudiantes
KiotoEduca és el programa oficial de la Junta de Andalucía de lluita contra el
canvi climàtic dirigit al sistema educatiu. El vídeo està pensat per a ser utilitzat
amb l'alumnat per tal de facilitar la comprensió del canvi climàtic i per a
sensibilitzar sobre la necessitat d'actuar per aturar-lo.
https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA

 Petit reportatge del programa Méteo K de TV3 que explica nocions
bàsiques del canvi climàtic per a públic infantil i juvenil.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29259

 Recurs educatiu interactiu d'Edu Caixa per treballar el canvi
climàtic a primària i ESO. Per usar-lo, és necessari registrar-se dins
EduCaixa.
https://www.educaixa.com/ca/-/el-cambio-climatico

 Informació sobre el canvi climàtic
De manera esquemàtica i clara, Mans Unides ofereix a la seua web
informació sobre el canvi climàtic, les seues conseqüències, les evidències
científiques, les cimeres de l'ONU i la relació del canvi climàtic amb la salut
humana, la sobirania alimentària, etc. A més, aporta possibles solucions per
aquest problema global.
http://mansunides.org/ca/canvi-climatic



Informes del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va ser
creat el 1988 perquè facilités avaluacions integrals de l'estat dels
coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic,
les seves causes, possibles repercussions i estratègies de resposta.
Des de l'inici de la seva tasca, l'IPCC ha preparat cinc informes d'avaluació
de diversos volums, que es poden consultar a aquesta pàgina. Ara es
troba en el seu sisè cicle d'avaluació.
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml


Una verdad incómoda (An inconvenient Truth). 2006.
Documental sobre els efectes devastadors del canvi climàtic.
L'ex-vicepresident nord-americà Al Gore mostra un contundent
i preocupant retrat de la situació del planeta, amenaçat pel
escalfament global provocat per les ingents emissions de CO2
per part de l'acció de l'ésser humà.
https://vimeo.com/95465911


Antes que sea tarde (Before the flood). 2016

Una mirada als efectes del canvi climàtic en el nostre entorn i com
la societat pot prevenir-los, incloent la salvació d'espècies en perills
d'extinció. Produït per Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio, que a
més, entrevista a nombroses personalitats i serveix de narrador. La
filmació de "Before The Flood" es va perllongar durant tres anys.
https://www.youtube.com/watch?v=jxifYIlEV_4

