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O CAMBIO
CLIMÁTICO

QUE É O CAMBIO
CLIMÁTICO?
A Convención Marco das Nacións
Unidas sobre o
Cambio Climático defíneo como o
cambio de clima atribuído
directa ou indirectamente á
actividade humana que altera a

composición da atmosfera global e
que se suma á variabilidade
natural do clima observada

GRETA THUNBERG

durante períodos de
tempo comparables.

Activista medioambiental sueca
que loita para que os gobernos

O cambio climático é

de todo o mundo poñan en

consecuencia da actividade

marcha accións eficaces para

humana e está a ameazar

combatir o cambio climático.

a nosa forma de vida e o futuro
do noso planeta. Facendo fronte

ao cambio climático poderemos
construír un mundo sostible para

Lidera o movemento estudantil
Fridays for Future
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todos.
SABÍAS QUE AS NACIÓNS
UNIDAS CONSTRUIU A AXENDA
2030 CON 17 OBXECTIVOS PARA
CONSEGUIR UN MUNDO MÁIS
XUSTO, SUSTENTABLE E
EQUITATIVO? UN DELES, O ODS
13 É ACCIÓN POLO CLIMA

O CAMBIO
CLIMÁTICO

O PROXECTO CLICK
ON T
Responde á urxente necesidade de
atención aos problemas
ambientais impostos pola
aceleración do cambio climático.
A Comunidade Europea, que
sempre foi sensible ao problema,
experimenta o desinterese da súa
cidadanía adulta como perigoso

CLICK ON T

con respecto ao compromiso que
cada un/unha de nós debería
asumir para axudar a reducir las
emisiones de CO2.
O proxecto conta con cinco países
socios: Italia, Lituania. Polonia,
Romanía e España.

Como di o título, apunta ao
problema da Terra e
desenvolverá ferramentas útiles
para a educación de persoas
adultas con técnicas non
formais e medios dixitais. Un
boca a boca sobre a conciencia
medioambiental que, co
compromiso dos socios dos
distintos países, difundirase
entre as persoas adultas da
nosa Europa.

A PEGADA DE
CARBONO

QUE É A PEGADA DE
CARBONO?
A pegada de carbono dunha
organización é a totalidade de
gases de efecto invernadoiro
emitidos por efecto directo ou
indirecto, a través da actividade que

desenvolve dita entidade.
Cando falamos dun evento, a pegada
de carbono do mesmo está referida
á totalidade de gases de efecto
invernadoiro emitidos por efecto
directo ou indirecto, durante o
evento.
Cando falamos dunha persoa, a
pegada de carbono fai referencia á
totalidade de emisións de gases de
efecto invernadoiro emitidos directa
ou indirectamente polas actividades
que realiza na súa vida cotiá.
A PEGADA DE CARBONO É UN DOS
INDICADORES INTERNACIONAIS
MÁIS IMPORTANTES PARA MEDIR
OS EFECTOS SOBRE O CAMBIO
CLIMÁTICO DA ACTIVIDADE
HUMANA.

A MIÑA PEGADA
DE CARBONO
ACTIVIDADE.
CALCULA A TÚA
PEGADA DE
CARBONO.
A nosa pegada de carbono está
determinada por todos os nosos
hábitos diarios. Desde que nos
despertamos e acendemos a luz,
ata cando decidimos viaxar en
coche, autobús ou bicicleta.
Pequenas decisións que marcan a
nosa contribución ao cambio
climático.
Nesta actividade imos centrarnos
nos nosos hábitos no fogar; en
concreto en canto a:
Consumo de enerxía eléctrica.
Consumo de enerxía calorífica.
Consumo de auga.

Para elo solo necesitas:
Lapis ou bolígrafo.
Facturas de consumo no teu
fogar.
Imprimir estas follas ou escribir
esta información nun caderno de
apuntamentos.
IMOS ALÓ!

A MIÑA PEGADA
DE CARBONO

ACTIVIDADE. CALCULA A TÚA PEGADA DE
CARBONO.
CONSUMO DE ENERXÍA ELÉCTRICA

Busca na túa casa as facturas de consumo de electricidade de todo
o ano pasado.
Busca o consumo enerxético en kWh, por cada mes.
Suma todas as mensualidades.
Multiplica o resultado polo factor 0,41 kgCO2/kWh.

Se non sabes como
interpretar a factura
da luz podes atopar
máis información
premendo:
AQUÍ

A MIÑA PEGADA
DE CARBONO

ACTIVIDADE. CALCULA A TÚA PEGADA
DE CARBONO.
CONSUMO DE ENERXÍA CALORÍFICA

Necesaria para a produción de agua quente e calefacción.
Coñece que tipo de combustible empregas na túa casa (gas
natural, gasóleo, biomasa...).
Recopila as facturas anuais de combustible. Suma as
mensualidades e multiplica o total polo conversor do
combustible en concreto.

A MIÑA PEGADA
DE CARBONO

ACTIVIDADE. CALCULA A TÚA PEGADA DE
CARBONO.
CONSUMO DE AUGA

Busca na túa casa as facturas de consumo de auga de todo o ano
pasado.
Busca o consumo enerxético en m3, por cada mes (ou cada dous
meses).
Suma todas as facturas.
Multiplica o resultado polo factor 0,24 kgCO2/m3

Sabías que o cambio
climático, o
desenvolvemento
económico e o crecemento
poboacional farán que a
demanda global de auga
supere á oferta dispoñible
nun 40 % en 2030? Mitigar os
impactos do cambio climático
e a escaseza de auga esixirá
proxectos de adaptación na
gobernanza da auga,
particularmente no regadío, o
usuario de maior consumo.

A MIÑA PEGADA
DE CARBONO
ACTIVIDADE. CALCULA A TÚA PEGADA DE
CARBONO.
PEGADA DE CARBONO

Suma as emisións de GEI de cada un dos impactos analizados.
Divide polo número de persoas que viven contigo no mesmo
domicilio.
XA COÑECES A TÚA PEGADA DE CARBONO!

Cal é o aspecto
con maior
emisións? Cales
son as razóns?

A MIÑA PEGADA
DE CARBONO
REFLEXIÓNS FINAIS.

Como podes
reducir a túa
pegada de
carbono? Anota
algunhas ideas

No teu centro
escolar, como se
podería reducir a
pegada de
carbono?

QUERES SABER
MÁIS...

QUE É O CAMBIO CLIMÁTICO?
Vídeo producido por National Geographic.

GUÍA DA ENERXÍA
Guía editada polo Instituto para a Diversificación e o Aforro de Enerxía
sobre consumo de enerxía nos fogares, con moitos consellos para
poder reducir os consumos.

COMUNIDADE POLO CLIMA
A Comunidade #PorElClima nace para acelerar a acción climática nos
diferentes sectores da sociedade. E entre os seus obxectivos está reunir
aos pioneiros, aos que xa están a loitar fronte á crise climática e
reducindo as súas emisións para lograr o obxectivo 1.5 e a neutralidade
en carbono para 2050.

ODS 13. ACCIÓN POR EL
CLIMA
Vídeo sobre o ODS 13 ACCIÓN POLO
CLIMA producido polo Centro Unesco

O obxectivo de 1,5ºC é non
superar ese incremento
de temperatura a finais
de siglo.

do País Vasco.
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