
Organitzada per:
EDUCANT PER A UN FUTUR SOSTENIBLE



El canvi climàtic és el major repte al qual ens enfrontem 
actualment, per les conseqüències tan greus que té 
l’escalfament global, per al medi ambient i per a les persones.

La Fundació CEMA és pionera en la indústria cimentera 
europea, en la qual patronal i sindicats treballen junts per la 
sostenibilitat del sector, amb prioritat per la lluita contra el 
canvi climàtic.

A través de l’educació volem aconseguir que tota la 
comunitat educativa s’impliqui en la lluita contra el canvi 
climàtic i contribueixi a un entorn més sostenible. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA CAMPANYA 
COL•LEGIS    SOSTENIBLES? Durant la campanya Col•legis+Sostenibles, els nens i nenes de 4t, 5è i 6è 

d’Educació Primària participaran en un taller educatiu sobre sostenibilitat, 
ODS i canvi climàtic, impartit al seu col•legi per una educadora ambiental 
especialitzada.

Es tracta d’una activitat molt dinàmica i participativa, en la qual descobriran 
què és i com ens afecta el canvi climàtic, i els motivarà a dur a terme accions 
quotidianes per mitigar-ne els efectes.

Gràcies a aquesta campanya, les nenes i els 
nens participants aprendran en què consisteix el 
canvi climàtic, quins són els riscos, quina és la 
implicació de cadascún amb l’entorn, com de gran 
és la petjada mediambiental que deixem amb les 
nostres activitats diàries i com podem contribuir 
per millorar aquesta situació.

A més, la campanya disposa d’una sèrie de 
recursos i materials educatius interactius i 
adaptats a la seva edat, amb els quals els 
nens i les nenes aprendran, ja sigui a l’aula 
o a casa, d’una forma molt divertida a 
través del joc.

Aquesta campanya és gratuïta per 
als centres educatius i utilitza el joc 
com a eina educativa. 
Aprenem divertint-nos!

APRENEM SOBRE CANVI CLIMÀTIC

Col•legis+Sostenibles és una campanya 
d’educació ambiental que la Fundació 
CEMA (Fundació Laboral del Ciment i el 
Medi Ambient) ha posat en marxa als 
centres educatius situats a l’entorn de 
fàbriques de ciment.

Amb aquesta campanya volem ajudar a 
conscienciar i sensibilitzar tota la comunitat 
educativa en la importància de fomentar la 
sostenibilitat, contribuir a assolir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i mitigar el 
canvi climàtico des de les mateixes aules.



Abans de comprar qualsevol cosa, pensa si realment la necessites.
Reutilitza tot al màxim abans de desprendre’t-en.
Recicla els teus residus, així evitaràs que acabin als abocadors i podrem donar 
una segona vida a aquests materials.
Camina, pedaleja o utilitza el transport públic en els teus desplaçaments.
Apaga les llums i els aparells elèctrics que no usis, i així evitaràs malbaratar energia.
Estalvia aigua, és un recurs molt limitat.
Embolica l’esmorzar per al col•le en paper en lloc de plàstic o d’alumini i utilitza 
una carmanyola reutilitzable o una bossa de teixit per portar-lo.
En els teus passejos o al col•le, porta la teva aigua en una ampolla reutilitzable.
Compra productes locals i de temporada.
Continua aprenent sobre el canvi climàtic i comparteix aquesta                
informació amb els teus amics i la teva família.

COL•LEGIS    SOSTENIBLES PER FRENAR 
EL CANVI CLIMÀTIC

És responsabilitat de tots actuar davant el canvi climàtic, i recorda: 
cada acció suma! Les nenes, els nens, les seves famílies i la resta de la 
comunitat educativa podem lluitar contra el canvi climàtic de manera molt 
senzilla. 

Pots trobar jocs molt divertits 
al nostre web:
educambiental.fundacioncema.org

#col•legis+sostenibles

APUNTA’T A CANVIAR ELS 
TEUS HÀBITS PER FRENAR 
EL CANVI CLIMÀTIC!

ANOTA AQUESTS CONSELLS!


