EL CANVI
CLIMÀTIC

Us fem a mans una selecció de documents sobre
EL CANVI CLIMÀTIC, disponible a la Xarxa
Municipal de Biblioteques de Badalona. Pensada
principalment per tractar aquest tema amb els
infants.
Pocs dubten avui de l'existència del canvi climàtic.
Però les preguntes al voltant d'una qüestió tan
complexa són moltes: com hem arribat a la situació
actual? Hi som en un punt crític o encara podem fer
marxa enrere? I, si és possible, què podem fer
cadascun de nosaltres per contribuir-hi? I els nostres
governants? En aquests texts, a més d'altres moltes
preguntes, els alumnes trobaran els coneixements
per a assentar les bases d'una reflexió entorn
d'aquesta qüestió i per a bastir idees pròpies que els
ajudin a comprendre un fenomen cabdal que pot
marcar l'existència mateixa de la humanitat.
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