VINE A L'OBSERVATORI DEL
CANVI CLIMÀTIC
L’OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC és un centre destinat específicament a un problema ambiental global com és el Canvi Climàtic. Entre els seus objectius destaquen la lluita front al canvi
climàtic, la formació i la sensibilització ciutadana, així com mostrar la contribució de València al
desenvolupament sostenible.
El disseny del centre i dels seus recursos expositius conformen un espai interactiu i dinàmic, que servix com punt de trobada per a tot tipus de públic. Amb el suport d’avançada tecnologia, novedosos
sistemes audiovisuals i un equip d’educadors ambientals, la visita es convertix en una experiència
totalment interactiva i enriquidora.
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OPCIONS
OPCIÓ A (duració: 45 minuts): Visita didàctica a l'Observatori del Canvi Climàtic
OPCIÓ B (duració: 45 minuts): Taller temàtic a triar (5 opcions)*
OPCIÓN C (duració: 3 hores)
10.00h Arribada i visita didàctica a l’Observatori del Canvi Climàtic
10.45h Taller temàtic a triar (5 opcions)*
11.30h Esmorzar
12.00h Joc en la platja “Mou-te contra el canvi climàtic” / Visita al Mercat del
Cabanyal**
13.00h Acomiadament i tornada***
*Els tallers venen detallats més avall.
** La visita al Mercat del Cabanyal podrà ser sol•licitada únicament en cas d’haver triat el taller 3 (“L’empremta dels aliments”) i prèvia consulta de disponibilitat. Es recomana realitzar esta visita
els dimarts, dimecres. i divendres.
*** L’horari s’adaptarà a l’hora d’arribada i tornada del grup.
En el cas de grups de més de 25 persones, el grup es dividirà en dos per a realitzar l’activitat, de forma
que un dels dos subgrups realitzarà en ordre invers les activitats detallades en la taula anterior.

INFORMACIÓ I RESERVES:
telèfon 96 13350 71
correu electrònic

observatori@canviclimatic.org
web: www.canviclimatic.org

2 TALLERS TEMÀTICS (A TRIAR UN PER VISITA):
Diferents jocs, dinàmiques i tallers ens permetran explorar de quina manera els
residus, l’energia, els aliments, l’aigua o la mobilitat estan relacionats amb el
problema del Canvi Climàtic.
Els tallers s’adaptaran sempre a l’edat o nivell dels participants.

L’ EMPREMTA DELS RESIDUS
En este taller aprendrem d’on venen els seus residus, quines poden ser les seues consequències negatives sobre el medi ambient i què podem fer des de casa per a gestionar d’una manera responsable
els nostres residus, tenint sempre present que hem de reduir, reutilitzar i reciclar.

L’ EMPREMTA DE l´ ENERGIa
Este taller permetrà explorar les diferents formes d’energia que existixen, descobrint els avantatges
que les energies renovables tenen per al respecte del medi ambient. A més, a través d’activitats participatives, els assistents descobriran quina és la manera més eficient d’utilitzar l’energia i “conectarse” a l’estalvi des de casa.

L’ EMPREMTA DELS ALIMENTS
Es mostrarà de quina manera els aliments poden viatjar d’una part a l’altra del món abans de ser
consumits, i de quina manera açò fa que consumisquen grans quantitats de recursos naturals, augmentant la seua empremta de carboni. Conèixer el llenguatge de les etiquetes, aprendre còm és un
menú sostenible o descobrir el món dels envasos alimentaris són algunes de les coses que aprendran
per a realitzar un consum sostenible i responsable dels aliments.

L’ EMPREMTA DE L’AIGUA
L’aigua és un element imprescindible per a la vida en el nostre planeta ,i encara que semble ser abundant, la seua limitada disponibilitat per al consum humà la convertix en un recurs escàs.
El coneixement del cicle de l’aigua ens endinsarà en el fascinant món de l’aigua, sent conscients de
la seua importància, de la seua escassetat i de quina manera podem fer un bon ús de la mateixa en el
nostre dia a dia.

L’ EMPREMTA DE LA MOBILITAT
Este taller ens farà reflexionar sobre com ens movem a diari. Les nostres formes habituals de desplaçar-nos provoquen problemes com contaminació atmosfèrica i acústica, problemes de salut, malbaratament energètic, etc., i a més ens fa depenents dels derivats del petroli.
A través d’este taller els assistents descobriran d’una forma didàctica i divertida quina és la forma més
sostenible de desplaçar-nos cada dia.

3 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS
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La visita i els tallers són gratuïts.
S’accepten grups escolars a partir de 1r de Primària.
L’activitat s’oferix tant en castellà com en valencià.
L’Observatori del Canvi Climàtic es troba ubicat en el carrer del Doctor Lluch nº 60, de
València. Es pot accedir amb tramvia (línies 4 i 6) i en autobús de la EMT (línies 2, 19 i 32).
El centre està obert al públic de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00 h (en agost estarà tancat per les vesprades).
A més, està obert els dissabtes de 10.00 a 14.00 h durant tot l’any.

