
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El canvi climàtic 
Segons la web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, el canvi climàtic és: 

“una modificació del clima causada per l’augment de les 

emissions antròpiques de gasos amb efecte d’hivernacle. 

El clima d’una zona ve determinat per un seguit de factors 

naturals i d’altres d’origen humà. Un dels factors naturals més 

importants és la latitud, que condiciona la insolació que rep un 

punt de la superfície terrestre. La quantitat d’insolació anual és 

molt alta a l’equador i disminueix a mesura que ens acostem als 

pols.” 

Per fer més entenedor aquest concepte als més petits a 

continuació trobareu un recull de documents tant d'imaginació 

com de coneixements que us ajudaran en aquest propòsit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
BENEDETTO, Carola. Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el 
mundo. Barcelona: B de Block, 2019 
 
BOISROBERT, Anouk. En el bosque del perezoso. Barcelona: Hipótesi, 2012 
Un pop-up que ajuda als més petits a entendre les conseqüències de 
la desforestació, de com els boscos poden desaparèixer per culpa de 
l'activitat humana, però també com poder que aquests mateixos boscos es 
recuperin. 
 
BILLIOUD, Jean-Michel. La Terra, el planeta i la gent. Barcelona: Cruïlla, 
2018 
 
CABRÉ, Anna. Mamá se va a la Antártida. Barcelona: Zahorí Books, 2020 
L’editorial ha publicat al seu canal de Youtube un vídeo on l’autora ens 
narra aquest conte, si el voleu gaudir només heu de clicar en aquest 
enllaç. 
 
DAVIES, Becky. La tortugueta i el mar. Barcelona: Bruixola, 2019 
 
DIOS, Olga de. Rana de tres ojos. Zaragoza: Apila, 2016 
 

 
 
EVE, Rosie. Quan el glaç es fon. Barcelona : Zahorí, 2018 
El canvi climàtic està provocant que el gel dels pols es fongui, massa aigua 
i poc gel. L’ós polar cada vegada té menys espai per viure. 
A mig camí entre l’àlbum i el còmic, aquest llibre busca despertar, en els 
més petits, la importància de tenir cura del planeta i dels animals. 
 

Llibres d’imaginació 

http://aladi.diba.cat/record=b1938625~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1938625~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1673435~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1907161~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1954999~S18*cat
https://www.youtube.com/watch?v=4_00MMa2qx4
http://aladi.diba.cat/record=b1935226~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888935~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1903923~S10*cat


GEORGE, Patrick. Rescat planeta. Barcelona: Joventut, 2019 
 
JEFFERS. Oliver. Som aquí: notes per viure al planeta Terra. Algemesí: 
Andana, 2018 
El nostre món pot ser un lloc desconcertant, especialment si acabes de 
néixer. Quan un nadó arriba al món el seu cap està ple de preguntes. Ara 
podrem ajudar-lo a contestar-les amb ajuda d'aquest nou àlbum del best-
seller internacional Oliver Jeffers.  
 
Aquest llibre ens convida a explorar què fer en el nostre planeta i com 
vivim en ell. 
Per saber una mica més d’aquest àlbum us enllaço un article que van 
publicar al bloc Pekeleke. 
 
LÓPEZ MADRID, Josep Maria. La Laura i en Joan en marxa contra el canvi 
climàtic. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i 
Coneixement, [2020] (edició bilingüe) 
Els joves protagonistes d’aquesta col·lecció de contes participen en 
recerques superinteressants a les universitats i centres de recerca de 
Catalunya. En aquesta aventura donaran un cop de mà als investigadors 
del Centre en Canvi Climàtic (C3-URV) per tal de posar en marxa mesures 
efectives davant l'emergència climàtica. 
 
LLOYD, Megan Wagner. En busca de lo salvaje. Madrid: Errata Natura, 
2018 
 
MAGELA, Ronda. Cuentos por el clima. Barcelona: Alfauara, 2020 
 
MONTERO GALAN, Daniel. A la vista. [Almería[: Libre Albedrío,  2017 
Aquest àlbum parla sobre la necessitat de construir de manera sostenible. 
L’editorial Libre Abedrio va aconseguir amb aquest llibre el prestigiós 
premi de la Fundación Cuatro Gatos. 
 
NYHUS, Kala Dahle. El món va dir si. Barcelona: Takatuka, 2019 
 
OLIVARES, Joan. I tu, què fas contra el canvi climàtic? : unes quantes 
idees pràctiques i alguna d'extraordinària. Alzira: Bromera, 2018 
 
RIMBAU, Roser. Lota, la catxalota. Barcelona. Takatuka, 2019 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1934267~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1904157~S10*cat
http://aladi.diba.cat/search~S10*cat/?searchtype=a&searcharg=jeffers+oliver&searchscope=10&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=agiron+maria
https://pekeleke.es/libros/estamos-aqui-oliver-jeffers/
http://aladi.diba.cat/record=b1961232~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1961232~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1902864~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1944524~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1915587~S10*cat
https://www.diariodealmeria.es/ocio/Libre-Albedrio-premio-Miami-vista_0_1323168202.html
http://aladi.diba.cat/record=b1940620~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1895807~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1895807~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1937129~S10*cat


SALOMÓ, Xavier. Off. Barcelona: Flamboyant, 2019 
Off és un àlbum sense paraules sobre els riscos de l’energia nuclear. 
Només amb paraules la història ens explica com una nena aconsegueix 
tornar a la vida un paisatge mort i monòton, producte dels efectes de 
l’energia nuclear.  
L’autor parla d’aquest llibre a la entrevista que es va publicar al web Un 
periodista en el bolsillo. 
Per aquells que vulguin treballar aquest àlbum, l’editorial ha publicat una 
guía didàctica. 
Y per últim a la web de l’autor més informació sobre la seva obra. 
 

 
 

 

 

 

BALDÓ, Esther. Stop als plàstics. Barcelona. Barcanova, 2020 
 
BLOM, Kirsti. Un Mar de plàstics. [Barcelona]: Takatuka, 2018 
Un llibre imprescindible i molt impactant que mostra com l'oceà s'està 
convertint en un abocador, i com aquests residus estan afectant la salut 
de la flora i la fauna marina. El llibre inclou propostes per millorar aquesta 
situació. 
Considerat un dels millors llibres del 2018 pel suplement Babelia de El 
País. 
 

Llibres de coneixements 

http://aladi.diba.cat/record=b1807601~S10*cat
http://unperiodistaenelbolsillo.com/xavier-salomo-off/
http://unperiodistaenelbolsillo.com/
http://unperiodistaenelbolsillo.com/
https://www.editorialflamboyant.com/wp-content/uploads/2019/09/OFF_ES-1.pdf
http://xaviersalomo.blogspot.com/
http://aladi.diba.cat/record=b1947355~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1907466~S10*cat
https://elpais.com/elpais/2018/12/20/album/1545319905_604089.html#foto_gal_5


 
 
DAVID, Laurie. ¿Qué es el calentamiento global? Barcelona : Oniro, cop. 
2008 
 

  
 
DOREY, Martin. Superherois contra el plàstic. Barcelona: Estrella Polar, 
2020 
Martin Dorey, líder de la lluita contra el plàstic al Regne Unit i impulsor del 
moviment #2minutebeachclean per mantenir les platges netes, proposa 
en aquest llibre un munt de maneres de reduir el plàstic a casa i al nostre 
entorn més proper. 
En el següent enllaç podeu mirar un fragment del llibre. 
 
EUNJU, Kim. Plàstic: passat, present i futur. Barcelona: Juventud, 2021 
 
GALLEGO, José Luís. La meva primera guia de canvi climàtic. Barcelona : 
La Galera, 2008 
 

DIAS, Maria Anna Peixe. Ahí fuera: guia para 
descobrir la naturaleza. Barcelona: Geoplaneta, 
2016 
 
Teniu disponible el booktrailer d’aquest llibre al 
canal de Youtube de l’editorial.. 
També podeu llegir una ressenya al bloc 5 Ovejas 

Negras 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1501029~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1941005~S10*cat
http://martindorey.com/
https://grup62cat.cdnstatics2.com/libros_contenido_extra/42/41772_Superherois_contra_el_plastic.pdf
http://aladi.diba.cat/record=b1969370~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1514039~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1867786~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1867786~S10*cat
https://www.youtube.com/watch?v=XVFxbR7QuBA
http://5ovejasnegras.com/2017/10/03/ahi-guia-descubrir-la-naturaleza/
http://5ovejasnegras.com/2017/10/03/ahi-guia-descubrir-la-naturaleza/


 
 
HERRERO, Yayo. Canvi climàtic. Albuixech: Litera 2019 
 
HORST, Marc ter. Palmeras en el Polo Norte: todo lo que necesitas saber 
del cambio climático. Madrid: Siruela, 2019 
 
HURTADO, Raül. Aturem la invasió: no ens deixem dominar pel plàstic. 
Picasent: Andana, 2019 
 
JACOBA MARTIN, Belen. Manual del buen ecologista. Alcalà de Henares: 
Libsa, 2019 
 
JACOBS, Robin. Estás aquí : un libro interactivo de la tierra, de mapas y 
mundos. Barcelona: Coco Books, 2019 
 
MAGRIN, Federica. Eco Herois: Vides per defensar el planeta. Barcelona: 
Vicens Vives, 2020 
 
MASTERS, Mathilda. 123 curiosidades que todo el mundo debería conocer 
sobre el clima. Barcelona: GeoPlaneta, 2020 
 
MURPHY, Glenn. El Cambio climático : ¿qué podemos hacer? Madrid : 
Susaeta, [2009] 
 
NOUEL-RÉNIER, Juliette. Cómo descubrió el hombre que el planeta se está 
calentando. Barcelona [etc.] : Océano Travesía, cop. 2009 
 
PARÍS, Antoni. La Terra canvia el clima : com podem contribuir cadascú 
de nosaltres a frenar aquest canvi? Barcelona : Mediterrània, 2007 

GREEN, Angela. Tú puedes salvar el 

mundo: 38 héroes de la Tierra inspiradores 

y 12 retos para frenar el cambio climàtico. 

Milán: Duomo Ediciones, 2020 

Superinteressant aquest llibre que recopila 

iniciatives que diverses personalitats 

d’arreu del món a favor del medi ambient. 

Inclou a més reptes per als lectors que 

vulguin lluitar contra el canvi climàtic. Més 

informació en aquest article. 

http://aladi.diba.cat/record=b1936957~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1940191~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1940191~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1939430~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1948311~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1939022~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1939022~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1955700~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1955700~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1598578~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1609734~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1609734~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1495681~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1495681~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1948940~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1948940~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1948940~S18*cat
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/tu-puedes-salvar-el-mundo/


PÊGO, Ana. Plasticus maritimus: una espècie invasora. Barcelona: 
Kalandraka, 2020 
 
PESSOA, André. Salvem la terra : guia visual del canvi climàtic. Barcelona 
: Beascoa, 2007 
 
ROHDE, Maria G. SOS, monstres de veritat amenacen el planeta. 
Barcelona: Zahorí Books, 2019 
Proposta necessària i atrevida però una mica complexa en la seva 
estructura. Per a nens i nenes de cicle superior inclús per primers cursos 
de l'ESO. Imaginatiu i complet. 
A la web de l’editorial podeu consultar una fitxa amb les dades bàsiques. 
 
SCHARMACHER-SCHREIBER, Kristina. ¿Cuánto Calor es 1 grado más?: 
¿Qué pasa con el cambio climático? Salamanca: Lóguez, 2020 
 
WOODWARD, John. El Cambio climático. Madrid : SM, cop. 2008 
 
 
 
 
 

 
 
El 20 d'agots de 2018, Greta Thunberg, qui aleshores tenia 15 anys, va 
decidir no assistir a l'escola fins a la celebració de les eleccions generals de 
Suècia, que s'havien de celebrar el 9 de setembre. Després d'una onada de 
calor i incendis forestals a Suècia va decidir demanar al govern suec que 
reduís les emissions de carboni segons s'havia establert a l'Acord de París. 

Qui és Greta Thunberg? 

http://aladi.diba.cat/record=b1949337~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1488444~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1937204~S10*cat
https://zahorideideas.com/wp-content/uploads/2019/11/MONSTRES-VERITAT-Fact-Sheet-CAT.pdf
http://aladi.diba.cat/record=b1953894~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1953894~S10*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1551444~S10*cat


La seva protesta va consistir a seure's als afores de Riksdag cada dia 
durant la jornada escolar, junt amb un cartell que deia en suec: "Vaga 
escolar pel clima" 
Però la Greta ja feia alguns anys que havia decidit contribuir a la lluita 
contra el canvi climàtic canviant el seu estil de vida: hi havia renunciat a 
viatjar en avió i menjar carn i els seus pares li van fer costat. 
Greta Thunberg s'ha convertit en la cara visible de la lluita contra el canvi 
climàtic en tot el món, a aconseguit fer arribar el seu contundent missatge 
a ciutadans de totes les edats però especialment als joves. 
Informació extreta de: es.wikipedia.org 
 
CAMERINI, Valentina. La Història de la Greta : no ets massa petit per fer 
coses grans! : la biografia no oficial de Greta Thunberg. Barcelona : 
Estrella Polar, 2019 
 
GIANNELLA, Valentina: Tots som la Greta: un manifest per salvar el 
planeta. Barcelona: Montena, 2019 
 
SÁNCHEZ VEGARA, Ma. Isabel. Greta Thunberg. Barcelona: Alba, 2020 
 
TUCKER, ZOË. Greta y los gigantes. Barcelona. Timus Mas Infantil, 2020 
 
WINTER, Jeannette. Greta: la lluita d’una nena per salvar el planeta. 
Barcelona: Joventut, 2020 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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http://aladi.diba.cat/record=b1930711~S10*cat
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http://aladi.diba.cat/record=b1954491~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1954354~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1945138~S10*cat
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