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Lot 1

www.climatefresk.org7

A causa de les activitats humanes
(transport, indústria, edificis), la 

concentració de CO2 a l'atmosfera
ha augmentat.

Lot 1

www.climatefresk.org13

Des de fa 100 anys, l'efecte 
d'hivernacle augmenta a causa del 
CO2 i del metà. Conseqüència: la 

Terra s'escalfa.

Necessiteu un joc de cartes per equip (de 6 a 8 persones), 2m² de paper, llapis, 
gomes d'esborrar, retoladors de colors i cinta adhesiva.

–
–

–

Com s'hi juga?

Reflexió Creativitat Pitch Debriefing

L'objectiu del joc és, per equips, ordenar les cartes tot relacionant causes i
efectes, i dibuixant aquestes relacions amb fletxes.

Ordeneu totes les cartes d'un lot abans de passar al següent.

Temporització: 1 hora per ordenar totes les cartes, 1 hora per decorar el mural i 1 
hora per presentar els resultats, la discussió final i reconstruir el món!

Lot 1

www.climatefresk.org4

Per fer funcionar un cotxe s'ha de 
cremar benzina i per fer volar un 

avió es necesita querosè. Tot això
emet CO2.



Desgel de la banquisa
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Photo : NASA

La Terra s'escalfa

21 °C

Engego l'aire condicionat o la calefacció

3

Desgel de les glaceres

16



Lot 2

www.climatefresk.org3

L'aire condicionat i la calefacció 
utilitzen energia. Per tant, emeten 

CO2.

Lot 2

www.climatefresk.org16

Existeixen glaceres a les muntanyes
com els Alps o l'Himalaia. També n'hi
ha a Groenlàndia i a l'Antàrtida. En

aquest moment s'estan fonent a causa 
de la calor, cosa que fa augmentar el

nivell del mar.

Lot 1

www.climatefresk.org18

El desgel de la banquisa (gel marí) 
no és la causa de la pujada del 

nivell del mar. Un glaçó que es fon 
en un got, no fa que l'aigua surti del 

got.

Lot 1

www.climatefresk.org21

Per l'efecte d'hivernacle, la 
temperatura de la Terra ha 

augmentat un grau (+1°C) i segueix
augmentant, cosa que podria tenir
conseqüències molt greus per al 

planeta.



Escalfament dels oceans
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1) Evaporació

2) Núvols

3) Pluja

4) Rius

Pertorbació del cicle de l'aigua

20

Riuades

26

Canícules

36



Lot 2

www.climatefresk.org26

La pertorbació del cicle de l'aigua
pot provocar pluges fortes. 

Aquestes pluges poden causar 
riuades, és a dir, inundacions a les 

terres.

Lot 2

www.climatefresk.org36

Com que la temperatura global 
augmenta, les canícules (onades

de calor) són cada cop més
freqüents.

Lot 2

www.climatefresk.org17

Els oceans absorbeixen una gran 
quantitat de la calor provocada per 

l'efecte d'hivernacle. Per tant, la 
seva temperatura augmenta.

Lot 2

www.climatefresk.org20

El cicle de l'aigua és l'evaporació, els
núvols, la pluja, els rius, etc. Si el terra 

i l'aigua s'escalfen, l'evaporació
augmenta i tot el cicle s'altera.
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Em compro coses Menjo carn
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Augment del nivell del mar
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Lot 3

www.climatefresk.org22

El nivell del mar augmenta a causa 
del desgel de les glaceres.

Lot 3

www.climatefresk.org25

Els animals i les plantes es veuen
afectats pels canvis de temperatura

i del cicle de l'aigua. Algunes
espècies ja han desaparegut.

Lot 3

www.climatefresk.org2

Tot el que comprem prové de la 
indústria que emet molt CO2.

Lot 3

www.climatefresk.org8

Les vaques són animals remugants. 
Alliberen metà quan fan rots i pets. 
El metà és com el CO2, un gas amb

efecte d'hivernacle (GEH), però
encara més potent.



Sequeres

30

Producció d'aliments

32

Inundacions costaneres

33

Ciclons
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Lot 3

www.climatefresk.org33

Una inundació costanera es 
produeix per l'augment del nivell del 

mar. Les inundacions costaneres 
amenacen de fer desaparèixer els
pobles de la costa i les illes petites.

Lot 3

www.climatefresk.org34

Els ciclons s'alimenten de l'energia
de les aigües calentes de la 

superfície de l'oceà. Per 
l'escalfament de l'aigua, els ciclons 

esdevenen cada cop més forts.

Lot 3

www.climatefresk.org30

La pertorbació del cicle de l'aigua
pot causar sequeres

Lot 3

www.climatefresk.org32

La producció dels aliments corre el
risc de baixar a causa de la 

temperatura, les sequeres, els
ciclons, les riuades i les 
inundacions costaneres.



Fam

37

Refugiats climàtics
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–
–

–

Escanegeu-ho per 
unir-vos a nosaltres!

L'associació La Fresque du 
Climat (Climate Fresk): 
contact@climatefresk.org

Per contactar amb l'autor Cédric 
Ringenbach:
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

L'ús comercial està subjecte a uns drets d'utilització del 10% de l'import, 
sense impostos, de la factura. Qualsevol ús a l'ambit intern d'una empresa, 
sense l'intervenció d'un facilitador extern remunerat, està subjecte a uns
drets d'utilització de 3€, sense impostos, per participant. La llicència
completa està disponible a: https://climatefresk.org/licence/. Els drets
d'utilització es poden pagar a: https://climatefresk.org/fees/

Es troba sota llicència Creative Commons BY-SA-NC per una utilització no 
comercial.

El Mural del Clima ha estat creat per Cédric Ringenbach. L'associació
"La Fresque du Climat" (‘Climate Fresk’) s'encarrega de la seva difusió.
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Lot 3

www.climatefresk.org37

Si produïm menys menjar, hi haurà
més fam.

Lot 3

www.climatefresk.org39

A causa de la fam o de les 
inundacions, cada cop més gent es 
veurà obligada a sortir del seu país

per poder viure a un altre lloc.


