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INTRODUCCIÓ 

 

El present treball recull principalment la tasca realitzada durant una llicència d’estudis 

desenvolupada al llarg del curs 2002/2003, com a culminació de diversos anys 

dedicats a l’educació i a la divulgació ambiental.  

Tot i que l’objectiu principal va ser el recull i l’elaboració de recursos per a construïr un 

portal educatiu –que és, en suma, el producte principal d’aquest projecte– cal advertir 

que una de les meves principals preocupacions ha estat la reflexió sobre els continguts 

de l’educació ambiental i la manera en què aquests moments hi arriben aquests a les 

escoles, en la meva opinió carregats encara de mesianisme planetarista, tot substituint 

la instrucció científica –denodada en nom d’un tipus d’educació encara mal definit– per 

la metàfora, el mite i, sovint, utilitzant com a principal recurs pedagògic la intimidació 

(morirem ofegats per les nostres escombraries, socarrats per la radiació ultraviolada o 

aniquilats per monstres transgènics). Qui això llegeixi o, milllor encara, qui visiti 

detingudament les pàgines web elaborades, podrà advertir que potser manquen crides 

a l’acció o la militància. Insisteixo: no era aquesta la meva intenció, sinó simplement 

bastir un conjunt de recursos recursos didàctics el menys banal possible. Tanmateix, 

entre  el vincles comentals i en part de la documentació aportada, qui s’acolli a opcions 

més activistes també hi trobarà les referències bàsiques. 

Justificació del treball (antecedents) 

El meu interès en fer una selecció crítica i adaptada al nostre sistema educatiu de 

recursos d’educació ambiental data de 1993, arrel de la realització del treball de 

recerca “L’educació ambiental en l’àmbit internacional”, becat per Departament de 

Medi Ambient. Gràcies al suport de la beca, vaig poder viatjar i entrar en contacte amb 

diverses associacions professionals capdavanteres en l’àmbit de l’educació ambiental, 

principalment la North American Associacion of Environmental Education i la National 

Science Teachers Association, assistint a algunes convencions i conferències 

organitzades per aquestes entitats als Estats Units i entrevistant-me amb membres 

d’entitats capdavanteres en el camp de l’educació ambiental, principalment d’estats 

Units, Mèxic i Canadà.  

Eren aquells els moments en què la introducció d’internet a l’àmbit educatiu 

enregistrava un boom que no trigaria gaire en arribar al nostre país: moltes escoles ja 

estaven dotades de connexions locals i es començava a parlar de comunitats 
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d’informació i de xarxes educatives. Tanmateix, ningú no podia predir encara, ni tan 

sols als Estats Units, la inflació de pàgines web que es produiria en els anys següents. 

De fet, l’ús domèstic d’internet no estava encara implantat enlloc, excepte pel que fa a 

les utilitats de correu electrònic. 

Respecte a les aplicacions en educació ambiental, l’ús d’internet es concebia com una 

eina professional, amb centres de recursos a l’abast dels professors: de fet ja hi havia 

alguns funcionant, com ara ERIC, Econet, o les divisions educatives de la NASA i 

l’Environmental Protection Agency. Al mateix temps, a Europa es donaven passos 

significatius en la mateixa direcció, amb els exemples més característics impulsats des 

de les Universitats de Reading (Environmental Center) i Manchester (Atmospheric 

Research Information Center). En tres o quatre anys hi arribaren els portals dels 

organismes internacionals, les pàgines institucionals, com ara la de l’Agència 

Ambiental Europea, i les organitzacions no governamentals, que van descobrir en 

internet un mitjà de difusió ràpid, eficaç i barat.  

Tanmateix, empreses i grans corporacions amb interessos més o menys confessables 

en aquests assumptes, ja creaven a començaments dels anys 90 pàgines d’accés 

públic amb informació ambiental. De fet, moltes d’aquestes es van avançar a tothom. 

Són de renom en aquest sentit les operacions ecopropagandísitques d’empreses com 

Exon, DuPont, Edison Electric o associacions com l’America Plastics Council o 

American Coal Coalition, que es dirigien a través de les seves pàgines a professionals, 

educadors, científics i estudiants, tractant de netejar la imatge negativa que, des 

d’important fòrums com la Conferència de Rio (1992), s’havia divulgat sobre aquests 

sectors. 

Al llarg de la dècada dels noranta, es va enregistrar una incorporació ràpida a les 

noves tecnologies de la informació de pràcticament totes les entitats amb implicacions 

en l’àmbit del medi ambient. A les primeres pàgines web, que es limitaven a donar una 

imatge corporativa de cada institució, van seguir aviat un gran nombre de portals 

ambientals, amb informació rellevant, documentació, bases de dades, articles, etc. 

Igualment, molts d’aquests recursos, especialment els de caràcter educatiu s’han 

acabat organitzant en xarxes compartides, facilitant cada dia més l’accés a la 

informació. 

He tractat, durant tot aquest temps, de seguir l’evolució de la implantació de la societat 

de la informació en l’àmbit de l’educació i la comunicació ambiental, advertint que el 

creixement en progressió geomètrica de les pàgines ambientals no ha implicat 
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necessàriament un augment significatiu de la qualitat de la informació que s’ofereix. 

Per contra, internet ha esdevingut un maremàgnum on es fa cada cop més difícil 

l’orientació i la selecció de continguts.   

Qualsevol demanda sobre un tòpic ambiental en un cercador genera una llista caòtica 

de referències on, al costat de centres de centres científics o educatius de primera 

línia, hi trobem grupuscles, sectes i fins i tot franctiradors que aprofiten la capacitat de 

divulgació de l’invent per a fer proselitisme. Per aquest canal no tan sols es 

disseminen idees de tota mena, la qual cosa no fora objectable, sinó que, sovint sota 

l’aparença d’una pàgina amb pretensions educatives, es difonen errors de concepte, 

mites i metàfores que arriben sense cap filtre a les nostres escoles. Un bon exemple 

n’és tota la parafernàlia messiànica i planetarista  que acompanya algunes de les 

interpretacions ambientals (de l’estil de Salvem la Terra) més divulgades entre el 

públic. La penetració d’aquests tipus de concepcions a les nostres escoles 

obstaculitza, no tan sols una bona i necessària instrucció científica, sinó també 

l’adquisició de consciència sobre problemes ambientals reals i perceptibles. 

Aquestes i d’altres deficiències pròpies de l’accés universal a les TIC ja van ser tema 

de discussió en algunes trobades en les quals he pres part activa, a través 

d’intervencions o comunicacions escrites. Citaré el II Congreso Internacional de 

Educación Ambiental (Madrid, setembre 1995), el Curs europeu “L’education a 

l’environnement comme apprentissage de la citoyenneté responsable” (Grenoble, 

novembre 1997), Seminari Comunet ’99  Working Closer Togheter (Barcelona, abril 

1999).), Seminari europeu Netwoks in Europe (Berlin, maig 2001).  

Part del fruit de la participació en aquests fòrums i del treball de reflexió portat a terme 

durant gairebé deu anys va restar recollit en el llibre Educadors o predicadors? 

Escenaris de l’educació ambiental (Lleida, Pagès Editors, 2001), treball que va obtenir 

el premi Batec a la recerca i innovació pedagògiques.  

Fins aquí, però, el meu treball havia estat poc més que el d’un atent observador. 

Mancava una fase d’aplicació a la meva feina quotidiana de professor de secundària. 

Simplement, volia ajudar els meus companys i alumnes (i retruc, a qui convingui) a 

moure’s per internet a la recerca d’informació ambiental. Aquest propòsit va motivar la 

demanda d’una llicència d’estudis durant el curs 2002-2003, el producte de la qual es 

presenta en aquesta memòria  
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L’educació ambiental: un estat de la qüestió 
 
L’objectiu final de l’educació ambiental és que les persones puguin conviure en el medi 

que les sustenta. Atès que totes les necessitats materials i moltes de les emocionals 

es satisfan en l’entorn biofísic i social, la qualitat d’aquest entorn afecta a la qualitat de 

les nostres vides. Les nostres accions com productors, consumidors, votants, 

recreadors i procreadors tenen un impacte acumulatiu en el medi. El futur nostre i el 

futur dels que encara no han nascut depèn, doncs, de les eleccions que fem dia a dia.  

Però el camí no pot ser la formació d’activistes, sinó persones instruïdes, la qual cosa 

és un procés continu, no limitat a les etapes escolars de l’individu. Una persona 

ambientalment educada posseeix les actituds, les motivacions, els compromisos i les 

destreses necessàries per a treballar de manera individual i col·lectiva cap a la solució 

dels problemes actuals i a la prevenció dels nous. Però res de tot això és funcional si 

darrera, i m’atreviria a dir de manera prèvia, no existeix el component del coneixement, 

la instrucció científica, en la línia del que els anglosaxons anomenen “environmental 

literacy”1, que faculta al seu posseïdor per entendre com funcionen els sistemes 

naturals, com responen aquests a les pressions procedents de la civilització, com 

s’organitza la societat en resposta a una determinada disponibilitat i distribució de 

recursos naturals i quins conflictes apareixen. Adquirir destreses per a avaluar i 

investigar els problemes i prendre, en el seu cas, accions efectives formen part de 

l’educació del futur .  

Saber què, sabem com, saber per què, han de ser fases necessàries d’aquesta 

alfabetització.  

Un patró general de l’adquisició de coneixement inclou tres nivells: nominal: implica 

conèixer; funcional: implica comprendre; operacional: implica aplicar. Conèixer i 

                                        
1 ROTH, CHARLES E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions 
in the 1990s. ERIC/CSMEE, Columbus. El terme"environmental literacy" ha estat usat en la 
literatura sobre educació ambiental en un sentit molt particular, amb escassa relació amb el seu 
significat literal: “alfabetització”. Roth (1992) defineix aquest terme en relació amb el 
coneixement, les aptituds, les actituds i fins i tot les emocions. El terme literacy ha fet fortuna a 
les declaracions de la UNESCO, i al sistema educatiu britànic, on es defineix en termes de 
“coneixement i comprensió dels components del sistema”. Com traduïm doncs, lliteracy? 
Coneixement (opció del documents de la UNESCO), instrucció, alfabetització, tenen significats 
molt específics en el nostre idioma i només reflecteixen parcialment el sentit expressat per 
Roth. Sembla més apropiat parlar de cultura ambiental , ja que cultura en les llengües 
romàniques té una extensa gamma de significats. 
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comprendre són termes que sovint es confonen, però el segon completa al primer, ja 

que implica el posicionament actiu de l’individu en el seu aprenentatge. I només qui 

coneix i compren pot aplicar, es a dir, pot solucionar el problemes. Tots això són 

components d’aptitud o instruccionals, que en el cas dels continguts ambientals 

podríem estructurar en termes de competències bàsiques i habilitats operatives: 

Competències bàsiques 

•  Coneix els processos físics que modelen la superfície de la Terra;  

•  Coneix les característiques i la distribució espacial dels gran ecosistemes 

terrestres 

•  Coneix les característiques i distribució de les poblacions humanes, moviments 

migratoris 

•  Coneix els patrons d’interdependència entre sistemes culturals i sistemes 

naturals  

•  Percep els problemes relacionats amb l’ús, distribució i importància dels 

recursos naturals.  

•  Té accés a informació objectiva, fidedigna i rellevant sobre qüestions 

específiques del medi ambient 

•  És capaç de comunicar informació de manera efectiva  

•  És capaç d’escollir la millor opció entre una conjunt d’alternatives treballa amb 

d’altres per a portar a terme els canvis necessaris 

Habilitats operatives  

•  observar 

•  classificar  

•  inferir  

•  predir  

•  mesurar  
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•  comparar i contrastar  

•  pensament crític  

•  pensament creatiu  

•  comunicar  

•  interpretar dades 

•  estimar  

•  categoritzar  

•  analitzar  

•  sintetitzar  

•  elaborar conclusions  

•  cooperar 

•  formular definicions operatives 

•  plantejar preguntes rellevants 

•  obtenir i informació verificable 

•  suggerir solucions alternatives potencials 

•  escollir entre diverses opcions 

•  romandre escèptic davant de les solucions fàcils i apresurades 

 

Alguns experts en educació creuen que l’objectiu d’instruir en matèria ambiental és 

específic i reservat als professors de ciències naturals. D’altres entenen que tot i la 

necessitat de marcar continguts temporalitzats han d’intervenir diverses àrees de 

coneixement, socials, matemàtiques, fins i tot artístiques (interdisciplinaritat). En un 

tercer nivell, el medi ambient no es constitueix en un cos de continguts sinó en una 

espècie d’organitzador que impregna totes les àrees (transdisciplinaritat o, utilitzant un 

terme més comú, transversalitat). 
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Fins ara, el nostre sistema educatiu ha apostat per la transversalitat, deixant la qüestió 

en mans dels projectes educatius de cada centre. Aquests tipus de consideració ha 

permès que moltes escoles i instituts hagin endegat experiències interessants, però, 

en la pràctica, quan entre les direccions dels centres o entre els professors no hi ha 

hagut alguna persona especialment motivada i activa, aquests tipus d’accions 

educatives han estat absents o s’han limitat a la participació en campanyes.  

Sense negar la virtut del mètode pel que fa a la sensibilització dels futurs ciutadans a 

favor de la preservació del medi, hi ha, però, certs riscs derivats de la consideració de 

l’educació ambiental com un eix transversal:  

•  La inexistència d’objectius i continguts seqüencials provoca la manca de 

concreció i la dificultat d’avaluar 

•  La manca de continguts científics o la trivialització d’aquests és sovint 

reemplaçada per la difusió de mites, metàfores i d’errors al voltant del medi 

ambient, donant peu a una assimilació acrítica dels conceptes.  

Així i tot no hi ha raons de pes per advocar per una o altra alternativa. Totes elles 

presenten avantatges i riscs. D’una banda hi ha el perill de convertir els continguts 

ambientals en artefactes acadèmics, desproveint-los de tota implicació ètica. En l’altre 

extrem, hi ha la dispersió, la trivialització, la mitificació, la confusió entre ciència i 

doctrina. En qualsevol cas, es pot acceptar la transversalitat sempre que no diguem 

als alumnes i als professors que es el que han de pensar (tots sabem que no és una 

bona lliçó sobre drogues aquella que comença dient “la droga és dolenta”), en comptes 

d’intentar que desenvolupin coneixements i destreses que els permetin calcular els 

efectes del present sobre el futur. 

Però les bones intencions dels partidaris de la transversalitat xoquen sempre amb la 

manca de formació d’una part del professorat, allunyat funcionalment dels centres de 

producció de coneixement sobre medi ambient, que acaba d’una o altra manera 

promovent simplificacions més pròximes al gènere periodístic que a la ciència. 

Aquesta afirmació no és pejorativa, doncs sovint les úniques fonts d’informació dels 

educadors ambiental són els diaris i les revistes de divulgació, algunes d’elles 

conreadores de l’esoterisme i la pseudociència. 

És el cas, per exemple, del debat sobre qüestions complexes com l’efecte hivernacle o 

les oscil·lacions de les concentracions d’ozó, on es confonen escenaris amb teories, i 



 

 11 

on s’acostuma a pecar d’optimisme a l’hora de cercar grans solucions resultants de la 

suma d’accions individuals. 

Els programes d’educació ambiental de la majoria dels països han incidit en excés en 

l’educació dels hàbits i les actituds, prestant poca atenció als conceptes, o substituint 

aquests per metàfores. L’estructura dels currículum no hi ajuda gaire, ja que no 

existeix una formalització dels continguts, a banda d’algunes unitats didàctiques 

disperses dins dels programes de Ciències Naturals i Ciències Socials. Només en els 

darrers cursos de l’educació secundària alguns sistemes educatius prescriuen 

matèries curriculars de contingut específicament ambiental. Fins a cert punt, aquest és 

el cas de les Ciències de la Terra, en el nostre país. 

L’educació ambiental es basa en continguts d’elevada complexitat, per la qual cosa la 

tendència al reduccionisme és inevitable i potser convenient, ja que la simplificació és 

una propietat dels models didàctics. Però quan la realitat es substituïda 

permanentment per la metàfora, sorgeixen les consignes, la mitologia planetarista, i el 

catastrofisme (“Salvem la Terra”, “El Planeta es destrueix”, “La Mediterrània és 

morta”), poc d’acord amb el principis pedagògics i amb la dimensió real dels 

problemes. La reorientació de l’educació ambiental cap a l’educació pel 

desenvolupament – resultat dels postulats sostenibilistes posteriors a la Conferència 

de Rio –, a causa del manteniment de la consideració d’eix transversal, tampoc no ha 

afavorit gaire l’educació científica 

Creiem que un bon programa d’educació ambiental – i si hom vol, d’educació pel 

desenvolupament - deu contemplar que el procés d’adquisició de competències 

bàsiques a qualsevol nivell consideri l’accés dels alumnes a la instrucció científica 

sobre les qüestions ambientals més importants. Aquesta és una correcció als actuals 

programes d’educació ambiental que s’ha d’imposar a breu termini o, en cas contrari, 

ens acabarem trobant amb una matèria residual, sense valor acadèmic i, per tant, amb 

el risc de ser menyspreada en un món on les qualificacions escolars tendeixen a 

constituir-se en mercaderia.  

La debilitat de molts programes d’educació ambiental ha donat sovint arguments al 

negacionisme interessat d’alguns governs, grups polítics i aliances industrials. D’acord 

amb Richard Wilke, director of the National Environmental Education Advancement 

Project (NEEAP) i professor d’educació ambiental en the College of Natural Resources 

de la Universitat de Wisconsin "el criticisme sobre els materials i activitats utilitzats en 

educació ambiental s’accelera”. Un best seller publicat en 1996,  Facts not Fear: A 



 

 12 

Parent’s Guide to Teaching Children About the Environment,2 presenta una corrosiva 

crítica sobre la manera en que l’educació ambiental es desenvolupa a les escoles 

americanes. Tot i que algunes crítiques estan injustificades, exagerades o políticament 

motivades la controvèrsia existeix, i el perill que l’educació ambiental sofreixi un 

retorcés és ben patent. De moment, una de les primeres accions del govern Bush va 

ser retallat notablement el pressupost dedicat pels Estats Units a la protecció 

ambiental. La reducció va tenir incidència immediata en alguns programes d’educació 

ambiental. L’alarma està, doncs, encesa. 

Un possible camí de sortida ens els dona Bora Simmos, presidenta de la North-

American Association of Environmental Education, tot criticant també la tendència a 

evocar visions apocalíptiques i a enquadrar els alumnes en grups activistes ("Children 

should not be worriers or warriors”, ens diu), per argumentar a continuació que davant 

de la irrellevància i poca operativitat de determinats programes d’educació ambiental el 

educadors han de tornar a tendir ponts amb les disciplines tradicionals. L’educació 

ambiental, no pot, doncs, prescindir de la física, la química i la biologia. 

En aquest sentit, i pel que fa a l’educació ambiental i a l’educació científica en general, 

potser fora hora de rehabilitar el concepte d’instrucció, en un altre temps evocador de 

marxes militars i d’ensinistrament autoritari davant de les tendències educatives que 

reclamaven la innovació pedagògica i la democratització de l’escola. Ara ja hem 

arribat, si és que en educació és possible arribar-hi a algun lloc, i per molt fecund que 

hagi estat el procés – especialment pel que fa a la formació d’actituds cíviques - no 

podem oblidar que encara no s’ha inventat cap recurs que reemplaci el plaer de saber, 

el plaer d’ensenyar o el plaer d’aprendre. 

 

El paper de les tecnologies de la comunicació i la informació en l’educació 
ambiental: una visió crítica. 

Com aprenem? Sens dubte, aquesta és una pregunta difícil sobre la qual s’ha fet i es 

continua fent un ingent treball teòric. No és aquest el lloc ni el moment d’encetar una 

discussió sobre aquesta interessant qüestió. Tanmateix, no podem ignorar que avui el 

procés d’adquisició d’informació i d’aprenentatge  ha canviat radicalment en relació 

amb el que operava feia unes dècades. Possiblement el canvi més profund ha estat el 

relatiu al paper de l’educació formal. L’escola ha deixat de ser el principal centre de 

                                        
2 SANERA, M., SHAW, J. (1996), Facts, not Fear: A parents guide to teaching children about 
the environment, Regnery, Washington. 
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transmissió i reproducció del coneixement, cedint lloc als àmbits no formals, i en 

especial a la televisió i a internet. Les tecnologies de la informació i la comunicació – 

les quals, potser, encara es troben en una fase molt primitiva respecte al ventall de 

possibilitats que s’anuncien – tendeixen a socialitzar i universalitzar el coneixement 

d’una manera que fa pocs anys ni tan sols hauríem pogut imaginar. A canvi, el control 

que els individus tenen sobre la informació que els arriba és molt precari. 

L’aprenentatge, fins ara limitat per raons econòmiques i socials, es troba ara 

compromès per la dificultat de seleccionar, d’opinar, de criticar o d’avaluar.  

D’aquesta manera, l’educació de l’individu s’ha arribat a trobar en una cruïlla on es 

superposen  els àmbits formals i no formals i es dilueixen les responsabilitats. Potser 

una part de les causes del fracàs escolar es trobin en les disfuncions procedents 

d’aquesta interrelació, on els elements que la formen no actuen necessàriament en la 

mateixa direcció. Per això és important que l’escola, si vol sobreviure, integri 

plenament els nous recursos que se l’ofereixen, a desgrat de les legítimes objeccions 

intel·lectuals de molts professionals de l’ensenyament, procedents algunes d’elles de 

la disbauxa metodològica que, malauradament, afecta a l’aplicació d’aquests recursos 

a l’aula.  

Intentarem presentar, a través d’un esquema, com podria ser aquesta interrelació pel 

que fa a només un aspecte de l’aprenentatge: el procés d’adquisició  d’informació 

(veure pàgina següent).  Agafem aquesta opció perquè hi ha l’hàbit – molt estès – de 

demanar als alumnes que utilitzin de manera completament acrítica recursos externs – 

diferents dels llibres de text o de les activitats d’aula – per tal d’adquirir determinats 

coneixements.  

Els resultats acostumen a ser nefastes: alumnes de dotze anys capaços de presentar 

treballs de cent folis sobre un tema que no han comprés, amb uns continguts en 

l’elaboració dels quals no han  intervingut i –això sí– amb unes habilitats espectaculars 

en l’ús de navegadors, cercadors i procesadors de textos. Des d’aquí, volem fer una 

crida al sentit comú en l’ús d’aquest tipus de recursos i especialment d’internet. El 

present treball vol ser-hi una petita contribució, prenent com a pretext els continguts 

ambientals.  
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PROCÉS DE RECERCA D’INFORMACIÓ 
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Objectius del treball 

El treball que aquí es presenta vol ajudar al bastiment de recursos d’informació 

ambiental a l’abast de professors i alumnes, tot utilitzant les possibilitats actuals de les 

tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest pròposit poden diferenciar-se 

els següents objectius bàsics: 

•  Adquisició de les competències bàsiques referents als continguts d’educació 

ambiental per part de l’alumnat en els diferents nivells educatius.  

•  Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina 

d’’aprenentatge.  

•  Bastiment de recursos d’informació ambiental que facilitin l’autoaprenentatge, 

el treball de consulta i les activitats a l’aula en el camp de l’educació ambiental. 

•  Creació d’un portal de recursos d’aula dirigit als professionals de l’ensenyament 

El producte principal ha estat la creació d’un portal d’informació ambiental  (allotjat a 

http://ww.xtec.es/iesjoanoro/sistemes, que incideix sobre les qüestions ambientals 

principals, i que és al mateix temps un centre de documentació i un portal d’accés a 

informació sobre els principals tòpics ambientals, procedent d’institucions científiques i 

educatives de tot el món.  

http://ww.xtec.es/iesjoanoro/sistemes
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CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL 
 

Pla de Treball i metodologia 

Es va partir d’una base de dades de més 2.000 entrades elaborada anteriorment per 

l’autor. Les entrades fan referència a entitats de tota mena –-governamentals, no 

governamentals, científiques, educatives, etc.- que proporcionen recursos d’educació 

ambiental a través de les seves pàgines web.  

La primera fase del treball va consistir en visitar aquestes pàgines, fent una tasca de 

selecció consistent en classificar la informació sota un criteri temàtic, tot rebutjant les 

referències rellevants o redundants. Al final, va resultar una tria d’unes quatre-centes 

pàgines web, que són els vincles externs que apareixen  finalment al portal. Cada 

referència seleccionada va acompanyada d’un comentari que orienta a l’usuari sobre 

el tipus d’informació que hi trobarà. 

Al mateix temps, es va crear una col·lecció de documents (articles periodístics, arxius 

Power-Point, gràfics, esquemes, etc.) de suport, pensats coma recurs d’aula, així com 

algunes activitats experimentals i d’autoavaluació    

Posteriorment, per cada secció del portal –atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera- 

van ser elaborats una sèrie de textos informatius. D’aquesta manera, abans d’entrar en 

l’exploració de la base documental o de navegar pels vincles proposats, s’hi 

proporciona informació bàsica sobre el tema. Aquesta presentació, s’intentà 

estructurar amb un estil expositiu de complexitat creixent, amb una antesala 

conceptualment accessible a alumnes de tots el nivells i a públic no expert, i amb uns 

enllaços interns que amplien els continguts. Aquesta ampliació, consisteix sovint en 

taules, gràfics i imatges que, si convé, poden ser utilitzats com a eines de suport 

didàctic. 

Finalment, s’afegit una extensa base bibliogràfica, classificada per temes. 

Tots els materials elaborats van ser editats en format htm (hi ha 324 documents 

d’aquesta mena) i estructurats en la sèrie de pàgines web que constituexen el cos 

principal del treball.  

Abans de la seva publicació, tots els materials editats es van sotmetre a 

experimentació amb dos grups-control: els alumnes de 4art d’ESO i de Ciències de la 

Terra de 1er de Batxillerat de l’IES Joan Oró de Lleida. Així mateix, es va demanar 



 

 17 

l’opinió crítica de diversos professors de ciències experimentals dels instituts de l’àmbit 

territorial de Lleida, alguns del quals, al seu temps, van utilitzar amb els seus alumnes 

els recursos lliurats. Cal dir, però, que en aquest aspecte la tasca no està acabada ni 

molt menys: es pretén que el portal es vagi actualitzant i renovant a mida que arribin 

observacions dels usuaris, principalment professionals de l’ensenyament. 

 

Recursos utlitzats 

Maquinari: Ordinadors Max-Data de l’IES Joan Oró, que formen part de l’equipament 

subministrat pel Departament d’Ensenyament 

Programari: Microsoft Office XP, Dream Weaver 4, Paint Shop Pro 5, Adobe Acrobat 

4.0, tot degudament llicenciat en el centre de treball. 

Espai al servidor de la XTEC (20 a 40 Mb) per tal d’hostatjar les pàgines. De moment, 

s’utilitza una secció d’una pàgina de centre (www.xtec.es/iesjoanoro/sistemes), tot 

considerant que la impossibilitat d’utilitzar protocols de gestió de bases de dades limita 

la interactivitat del portal. 
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RESULTATS OBTINGUTS 
 

Portal educatiu “Els Sistemes Ambientals”, allotjat www.xtec.es/iesjoanoro/sistemes, 

on s’inclouen els següents elements: 

o Textos introductoris: amb gràfiques i il·lustracions quan s’escau 

o Textps o documents d’ampliació, accessibles mitjançant la crida a 

vincles interns de cada pàgina 

o Documentació: textos, gràfiques, taules i articles de suport. S’ha pensat 

especialment en la utilitat d’aquesta documentació com a eina didàctica 

pels professors d’educació secundària i batxillerat, però en algun cas es 

tracta de documents d’aprofundiment que hem considerat d’interès. 

o Enllaços comentats a pàgines externes: centres d’informació i 

documentació, universitats i centres de recerca, entitats educatives, 

organitzacions no governamentals, informació institucional, etc. 

o Activitats d’autoavaluació i activitats experimentals 

o Bibliografia temàtica 

o Mapa del lloc 

La presentació dels documents es realitza, quan és possible, en un format unificat, de 

manera que el professor, utilitzant les eines de programari que tingui a l’abast, pugui 

editar transparències o diapositives per l’aula.  

S’ha evitat l’ús excessiu d’animacions i fotografies, que no fan sinó retardar el temps 

de càrrega en els ordinadors dotats de baixes velocitats de connexió (hi ha un estudi 

que demostra que més dels 50% dels usuaris d’internet cancel·len el procés de 

càrrega quan aquest triga més de 30 segons) 

Tots els recursos aportats, siguin originals, adaptats o vinculats, han estat 

experimentats i avaluats amb alumnes i professors abans de la seva presentació.  

 

http://www.xtec.es/iesjoanoro/llicencia
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ESTRUCTURA DEL PORTAL  

•  Pàgina d’inici: Els Sistemes Ambientals 

•  L’atmosfera 

o Introducció 

! Línia del temps 

! Heró 

! Leonardo  

! Torricelli 

! Von Guericke 

! Montgolfier 

o Origen i evolució de l’atmosfera 

! Cronologia de l’evolució atmosfèrica 

! Radiació i organismes: els estromatòlits 

! “Iron beds” i “Red beds”: 

o Química Atmosfèrica 

! Els gasos traça i el seu impacte ambiental 

! Química del diòxid de carboni 

o Estructura de l’atmosfera 

! Les capes tèrmiques de l’atmosfera  

o La màquina tèrmica 

! L’espectre electromagnètic 

! Balanç tèrmic de l’atmosfera 

! Per què, les estacions? 
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o Climes 

! Mapa climàtic de la Terra 

o Meteorologia 

! Radiació tèrmica a l’atmosfera  

! Baròmetre de Torricelli 

! Mapa isobàric 

o Atmosfera i medi ambient 

o Efecte hivernacle i canvi climàtic 

! Per què s’escalfa un hivernacle? 

! Diòxid carboni 

•  Variacions de la concentració de CO2 al llarg del temps 

•  La gràfica “en serra” de Mauna Loa 

! Metà 

•  Causes de la presència de gas metà a l’atmosfera 

! CFC 

! Òxid nitrós 

! Cronologia del canvi climàtic 

! Causes naturals i antròpiques del canvi climàtic 

o Contaminació atmosfèrica 

! Els components de la contaminació química 

o La capa d’ozó 

! Estructura de l’ozó 

! Formació de l’ozó  
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! Cartografia del forat d’ozó 

! Opinions dissidents sobre el forat d’ozó 

! Cronologia dels acords internacionals sobre la capa d’ozó 

o Documents sobre l’atmosfera 

o Enllaços 

•  La hidrosfera 

o El Planeta Blau 

o Què es l’aigua? 

o Propietats de l’aigua 

! El gel sura 

! L'aigua regula el clima 

! Tensió superficial i capil·laritat 

! L'aigua és un refrigerant 

! L'aigua, el dissolvent ideal 

o Distribució de l’aigua 

! Les aigües subterrànies 

•  aqüífer 

•  porositat 

•  aqüífer confinat 

•  salinització d’aqüífers 

! Rius llacs i atmosfera 

o El cicle de l’aigua 

! Esquema del cicle hidrològic 
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! Circulació 

o La qualitat de l’aigua 

! Aigua salada i aigua dolça 

! L'oxigen a les aigües naturals 

•  Com actua l’oxigen 

! L'eutrofització: el paper dels fosfats 

•  Esquema del procés d’eutrofització 

! Altres substàncies contaminants 

! La depuració de les aigües 

o Aigua i civilització 

! Aigua i salut pública 

! Usos de l'aigua i impacte ambiental 

! Aigua i educació ambiental 

! Algunes dades sobre el consum d'aigua 

o Documents 

o Enllaços 

•  La geosfera:  

o Introducció 

o Energia i treball útil 

o Potència 

! Potències de diversos dispositius 

o Unitats de mesura 

! Taules d’equivalència 
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o Conservació de l’energia 

! Generador bàsic  

o Recursos energètics 

! Limitacions 

o Recursos no renovables 

! Carbó  

! Esquema d’una central tèrmica 

! Petroli 

! Gas natural 

o Recursos renovables 

! Energia eòlica 

! Energia solar tèrmica 

•  Esquema d’un col·lector solar domèstic 

! Energia solar fotovoltaica 

! La bassa solar 

! Biomassa 

! Energia hidroelèctrica 

•  Esquema d’una central hidroelèctrica 

! Energia geotèrmica 

! Energia dels oceans 

o Energia nuclear 

! Cronologia de la radioactivitat 

! Esquema d’una central nuclear 
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o Residus 

o Documents  

o Enllaços 

•  La Biosfera 

o Un planeta habitable 

o L’origen de la vida 

o Evolució de la biosfera 

o Biodiversitat 

o Organització de la biosfera 

! Xarxa tròfica 

! Piràmide tròfica 

o L’Antroposfera 

! Cultura i tecnologia 

! Superpoblació 

o La crisi ambiental 

o El desenvolupament sostenible 

o Documents  

o Enllaços 

•  Activitats 

o Autoavaluació 

o Auditoria energètica 

o Observació d'un abocador 

•  Base documental 
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o Atmosfera 

o Hidrosfera 

o Geosfera 

o Biosfera 

o Bibliografia 

•  Vincles comentats 

o Atmosfera 

o Hidrosfera 

o Geosfera 

o Biosfera 

o Informació on line 

o Institucions governamentals 

o Institucions científiques i educatives 

o Organitzacions no governamentals 

o Organismes internacionals 

o Publicacions electròniques  

o Cercadors ambientals 

•  Guía didàctica 

•  Bibliografia 

•  Mapa del lloc 
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CONCLUSIONS 
 

El treball realitzat, que per les seves pròpies característiques no pot donar-se per 

conclòs, ha estat, en primer lloc, de gran utilitat per la meva pràctica educativa 

quotidiana.  

Tant els contactes professionals realitzats amb motiu de les tasques de recerca 

documental i d’elaboració del porta, com els coneixement dels canals d’informació 

ambiental existents a la xarxa tindran conseqüències positives en el meu treball futur, 

decididament orientat en l’àmbit de l’educació ambiental. 

Respecte  al possible impacte educatiu del producte aportat, confio, tot comptant amb 

una tasca de perfeccionament i actualització permanent, que constitueixi una eina 

valuosa a l’abast dels professors i escoles interessades en utilitzar les possibilitats de 

les tecnologies de la informació i la comunicació en el bastiment de recursos 

d’educació ambiental de bona qualitat didàctica i científica, ajudant així a superar els 

inconvenients dels cercadors genèrics d’internet que, com hem assenyalat, acostumen 

a resultar, pel que fa a l’àmbit dels tòpics ambientals, en una difusió caótica 

d’informacions no contrastadas, de mites i metàfores planetaristes, del catastrofisme, 

etc. 

Deixo així a disposició, en primer lloc, dels educadors, però també dels estudiants i del 

públic interessat, la meva modesta aportació a un àmbit del coneixement que 

demanda encara una gran tasca d’ordenació i revisió dels seus continguts. 
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RELACIÓ DE PÀGINES WEB ESTUDIADES I VINCULADES 

SISTEMES AMBIENTALS 

ATMOSFERA 

HIDROSFERA 

GEOSFERA: RECURSOS ENERGÈTICS I GEOLÒGICS. 
RESIDUS 

BIOSFERA, BIODIVERSITAT, ESPAIS NATURALS 

ANTROPOSFERA: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

ORGANITZACIONS 

ORGANITZACIONS INSTITUCIONALS 

ORGANISMES INTERNACIONALS 

ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS 

ORGANITZACIONS CIENTÍFIQUES I EDUCATIVES 

RECURSOS 

ENCICLOPÈDIES, LLIBRES DE TEXT “ON LINE”, FITXES, 
EXERCICIS 

PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES 

CERCADORS, COL·LECCIONS D’ENLLAÇOS 

 

ATMOSFERA 

ACCUWEATHER 
Informació meteorològica “on line” de tot el món 

AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION 
Informació actualitzada permanentment sobre canvi climàtic, contaminació 
atmosfèrica, etc.  

AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 
Articles de climatologia i meteorologia. Per a estar al dia. 

ANTARCTICA PROJECT 
Organització de defensa de l’Antàrtida que informa regularment sobre els nivells d’ozó. 
A més, ofereix multitud de recursos de divulgació científica sobre aquest continent. 

http://www.accuweather.com/adcbin/local_index.asp?nav=home
http://www.awma.org/
http://www.ametsoc.org/AMS/
http://www.asoc.org/
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BRITISH ANTARTIC SURVEY 
La pàgina dels “vigilants” de la capa d’ozó 

CARBON DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS CENTER (CDIAC) 
Tractament i distribució de dades sobre el diòxid carboni. Adequat per a obtenir taules i 
gràfiques útils pel treball d’aula 

CLIMATE ACTION NETWORK 
Un bon lloc per a recollir documents sobre el clima (informes de ICCP, protocols i 
acords internacionals, etc.). 

COM LLEGIR ELS NÚVOLS? 
Els experts de la NASA ens hi ensenyen.    

DEBAT 
Debat sobre la hipòtesi Gaia. Universitat de Michigan. 

DIARI AVUI 
Servei d’informació meteorològica del diari Avui 

EL PAÍS 
Servei d’informació meteorològica del diari El País. 

GAIA EN CATALÀ 
Article de Jordi Bigues. 

GAIA VISTA PELS FILÒSOFS 
Pàgina de l’Institute for Environment, Philosophy and Public Policy, Universitat de 
Lancaster. 

GAIA 
La hipòtesi Gaia. Web molt completa amb enllaços ben escollits. 

GLOBE PROGRAM 
Més de 10.000 escoles en més de 100 països col·laboren en la recollida i tractament 
de dades meteorològiques. Programa fundat per Al Gore i patrocinat per la NOAA, en 
el qual participen diversos centres de Catalunya.. 

HARPER COLLEGE 
La classificació climàtica de Koppen modificada. Amb mapes.  

HISTÒRIA DE L’AVIACIÓ 
Els millors estudiosos de l’atmosfera volien volar. Alguns no se’n van sortir, però 
gràcies a molts d’ells l’aviació forma part avui de la vida quotidiana. Pàgina molt 
reeixida.  

IEA COAL RESEARCH 
Promoció de l’ús del carbó com a font energètica., patrocinada per la indústria del 
sector. 

INFOMET 
Pàgina meteorològica de la Fundació Catala de la Recerca i la Universitat de 

http://www.antarctica.ac.uk/
http://cdiac.esd.ornl.gov/home.html
http://www.climatenetwork.org/
http://spaceplace.jpl.nasa.gov/espanol/cloudsat.htm
http://www.sprl.umich.edu/GCL/paper_to_html/gaia.html
http://www.avui.es/
http://www.elpais.es/servicios/servtiempo.htm
http://www.gencat.es/mediamb/revista/rev30-7.htm
http://www.lancs.ac.uk/users/philosophy/mave/guide/gaiath~1.htm
http://www.kheper.auz.com/gaia/Gaia_Hypothesis.htm
http://www.globe.gov/
http://www.harpercollege.edu/mhealy/g101ilec/intro/phy/phcli/koppen.htm
http://home.t-online.de/home/LilienthalMuseum/e5.htm
http://www.iea-coal.org.uk/
http://www.infomet.fcr.es/
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Barcelona. Glossari de meteorologia. Probablement  la millor web de meteorologia en 
català. 

INM 
Instituto Nacional de Meteorologia. Informació meteorològica sobre qualsevol 
observatori espanyol.  

INSTITUTO DE ACÚSTICA 
Web del CSIC sobre contaminació acústica. 

INVENTORS 
Història dels invents, des de l’eolípia d’Heron al baròmetre de Torricelli, passant per la 
cinta adhesiva i molt més. 

LAMOTTE ENVIRONMENTAL SCIENCIE PRODUCTS 
Necessiteu algun aparell de mesura o algun kit per les vostres classes? Aqui hi ha de 
tot. 

LEGISLACIÓ AMBIENTAL SOBRE LA ATMOSFERA 
Recull del Departament de Medi Ambient.  

LOVELOCK 
Article de James Lovelock, un dels autors de la hipòtesi Gaia. 

MANUFACTURERS OF EMISSION CONTROLS ASSOCIATION 
Els fabricants d’aparells de mesura i control de contaminats atmosfèrics ens mostren 
els seus productes. 

MINISTERI DEL MEDI AMBIENT DE NOVA ZELANDA 
Informació “on line” sobre l'ozó. 

NASA 
Es veritat que hi ha satèl·lits d’observació “penjats” sempre sobre el mateix punt? Com 
pot ser això?. En castellà. 

NOAA 
Col·leccions d’imatges sobre meteorologia  

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 
Organisme de les Nacions Unides dedicat al clima, la meteorologia i l’atmosfera, amb 
multitud de documents informatius. 

PER QUÈ EL CEL ÉS BLAU O VERMELL? 
En la pàgina de “Science Made Simple” es contesten amb claretat aquestes i d’altres 
qüestions. 

PERSPECTIVA ESCOLAR 
Extens opuscle editat per l’associació de mestres Rosa Sensat sobre el canvi climàtic. 

REMOTE SENSING SOCIETY 
Obtenció d’imatges per teledetecció. 

RFEV 
Servei de meteorologia de la Real Federación Española de Vela  

http://www.inm.es/
http://www.ia.csic.es/
http://www.enchantedlearning.com/inventors/indexa.shtml
http://www.lamotte.com/
http://www.gencat.es/mediamb/lleis/atmosfer/atmosfer.htm
http://www.gaiaguys.net/lovelock.htm
http://www.meca.org/
http://www.mfe.govt.nz/
http://spaceplace.jpl.nasa.gov/espanol/goes/goes_poes_orbits.htm
http://www.photolib.noaa.gov/historic/nws/images/big/wea00081.jpg
http://www.wmo.ch/Welcome-sp.html
http://www.sciencemadesimple.com/sky_blue.html
http://www.gencat.es/mediamb/cc/terra12.pdf
http://www.the-rss.org/
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SECRETARIAT DE L'OZONE/UNEP 
Per a obtenir el text dels diversos tractats internacionals sobre la protecció de l’ozó 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
Informació sobre el principals aspectes ambientals relacionats amb l’atmosfera (ozó, 
contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, meteorologia, etc.). Accés a dades 
actualitzades.  

SECRETARIAT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Portal francòfon de l’ONU on s’obtenen els textos dels darrers acords internacionals 
sobre medi ambient.  

SMC 
Servei de Meteorologia de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Informació de 
tottes les estacions meteorològiques catalanes actualitzada cada 30 minuts. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
Enllaços de tot tipus sobre informació meteorològica. Pàgina molt útil. 

URBAN CLIMATE NETWORK 
Destinada a la divulgació de qüestions sobre clima en el món de l’educació. 

WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY 
Web de la Universitat d’Oregó sobre contaminació acústica. 

 

HIDROSFERA 

 

AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Dins la web del Departament de Medi Ambient. Informació molt completa sobre els 
recursos hídrics a Catalunya.  

AGUA VIDA Y DESARROLLO 
Manual de la gestió de l’aigua de la UNESCO per Amèrica Llatina i el Carib. 

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION 
Pàgina educativa sobre l’aigua potable. Informació molt simplificada, però clara i ben 
presentada. Idees per activitats de classe i laboratori.  

AQUASTAT – FAO 
Bases de dades sobre disponibilitats i usos de l’aigua a tots els països del món. 
Formats Excel i fulls imprimibles (pdf). Molt útil per estudis de casos i treballs de 
recerca.  

BRITISH GEOLOGICAL SURVEY 
Dintre del portal del British Geological Survey. Diverses fitxes sobre hidrogeologia, 
amb referència al Regne Unit i a alguns projectes col·laboració en països en vies de 
desenvolupament. Bona font d’informació sobre models de gestió d’aigües 
subterrànies. Edita una revista electrònica: Water Watch.En anglès. Hi ha una secció 

http://www.unep.org/ozone/
http://www.gencat.net/mediamb/caire_i.htm
http://www.unfccc.de/portfranc/
http://www.gencat.es/servmet/
http://www.ucm.es/info/Astrof/meteorologia.html
http://www.urbanclimate.org/
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/WFAE/resources/index_resources.html
http://www.gencat.net/aca/cat/principal.htm
http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua_vida3/tapa.html
http://www.awwa.org/advocacy/learn/EDUCATION/STORY_OF_DRINKING_WATER.CFM
http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/aquastat/dbase/index.stm
http://www.bgs.ac.uk/hydrogeology/home.html
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molt ben documentada dedicada al problema de la contaminació per arsènic en Bangla 
Desh 

CAMPANYA PER LA PROHIBICIÓ DEL LINDÀ 
Organització que treballa per l’eliminació del Lindà de tots els productes. Abundant 
informació sobre pesticides. 

CENTRE D’INFORMACIÓ SUR L’EAU 
Pàgina molt completa accessible  a diversos nivells (especialment interessant la secció 
Junior). Conté fitxes informatives en un llenguatge entenedor sobre els conceptes i 
processos relacionats amb l’aigua.  

CENTRE FOR ECOLOGY & HIDROLOGY 
Fitxes d’informació sobre aigües dolces, especialment sobre contaminació. Entrades 
diferenciades per professors i estudiants, a nivells bàsics i avançats. 

COAGRET 
Coordinadora d’afectats per la construcció d’embassaments. Informació sobre els 
conflictes actuals a Espanya en relació amb el pla hidrològic. 

CONSELL MUNDIAL DE L’AIGUA 
ONG internacional establerta a Marsella, dedicada a l’estudi del problemes de l’aigua 
al tercer món. Informes, abstracts, projectes. 

ENVIRONMENT CANADÁ 
Gairebé tot sobre l’aigua. Fitxes informatives molt entenedores. Accés independent a 
imatges utilitzables a classe. Imprescindible! Cada accés conté un “racó del professor”, 
amb recursos addicionals. Possibilitat d’obtenir documents “on line” i materials 
impresos gratuïts. 

ENVIRONMENTAL PROTECCION AGENCY 
Dins la pàgina del ministeri del Medi Ambient dels Estats Units hi ha una secció 
dedicada a l’aigua trobarem centenars de llibres (disponibles en pdf) i fulletons 
diferents dirigits a alumnes de totes les edats. 

ENVIROSENSE 
Sèrie molt completa de fitxes tècniques elaborades per l’Environmental Protection 
Agency, sobre tot tipus de problemes relacionats amb la contaminació  química de les 
aigües per part de fonts industrials.  

FORO DEL AGUA 
Extens fons de documentació, especialment articles 

GLOSSARI DE L’AIGUA.  
Glossari elaborat per la UNESCO. Molt complet. Es tracta d’un programa instal·lable 
gratuït en diversos idiomes 

GROUNDWATER INFORMATION 
Pàgina per cercar informació sobre aigües subterrànies, a partir d’un glossari, 
mantinguda pel Centre for Groundwater Studies d’Austràlia. 

HYDROGRAPHIC SOCIETY 
Articles sobre hidrografia, d’interès científic. Nivell molt tècnic. 

http://www.bgs.ac.uk/arsenic/bphase1/B_intro.htm
http://www.bgs.ac.uk/arsenic/bphase1/B_intro.htm
http://www.pan-uk.org/banlindane/
http://www.cieau.com/index.htm
http://schools.ceh.ac.uk/
http://www.gencat.net/aca/cat/principal.htm
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.ec.gc.ca/water/fr/nature/f_nature.htm
http://www.epa.gov/safewater/kids/wsb/index.html
http://es.epa.gov/techinfo/facts/facts.html
http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/aglo.htm
http://www.groundwater.com.au/glossary/content.asp
http://www.hydrographicsociety.org/Articles/welcome.html
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INTERNATIONAL ASSOCIATION ON WATER QUALITY 
Organització que reuneix científics i professionals de la hidrologia. 

LA WEB DE L’AIGUA 
Pàgina molt interessant mantinguda per l’Associació de Naturalistes de Girona 

MÓJATE 
Pàgina de l’aigua de la Junta de Castilla La Mancha. Fitxes informatives i un 
“diccionario del agua” molt complet. En castellà. 

PÁGINA DEL AGUA 
Pàgina elaborada per Ecologistas en Acción. A més de la vessant reivindicativa, conté 
interessants documents informatius. 

PORTAL DE L’AIGUA DE LA UNESCO 
Tot tipus d’informació sobre l’aigua. Informes, bases de dades, fitxes informatives en 
diversos idiomes. 

PROGRAMA HIDROLÓGICO INTERNACIONAL 
Programa de gestió de l’aigua de la UNESCO per Amèrica Llatina.  

QUALITAT DE L’AIGUA – OMS 
Pàgina de l’Organització Mundial de la Salut amb documents de tota mena sobre la 
qualitat de l’aigua de boca. Molt útil per a baixar informes, normes de qualitat, dades 
estadístiques, fitxes informatives, etc. Alguns documents estan traduïts al castellà. 

SOAP AND DETERGENT ASSOCIATION 
Tot sobre detergents i sabons (tipus, ingredients, impactes, etc.). Informació molt 
completa, tot i que reflecteix els interessos dels industrials dels detergents.  

SOAP AND DETERGENT INDUSTRY ASSOCIATION 
Organització equivalent a l’anterior, promoguda pels industrials europeus. Menys 
informació i més apologia dels suposats beneficis ambientals d’aquest tipus d’indústria, 
però conté també informació d’interès.  

SOS PLANÈTE EAU 
Dins del portal ambiental de la Fundació Nicolas Hulot. Bases de dades i documentals 
amb infinitat de dossiers didàctics (generalment en pdf), accessibles a diversos nivells 
de dificultat. Les entrades contenen molts element gràfics i animacions: per tant, el que 
navegueu amb banda estreta, sigueu pacients! O si voleu estalviar-vos temps, entreu 
directament per aquí.  

THE GROUNDWATER PROTECTION  
Organització per a la protecció de les aigües subterrànies als Estats Units. Compta 
amb una secció educativa (kids corner) amb senzilles fitxes introductòries.  

THE OCEAN CONCERVANCY 
ONG dedicada a la protecció dels ecosistemes oceànics. En aquesta pàgina trobarem 
un llistat documentat sobre els principals problemes ambientals relacionats amb el 
mar. En anglès.  

UNEP CHEMICALS 
Dins d’aquesta pàgina mantinguda pel Programa Ambiental de les Nacions Unides 
(UNEP) trobarem informes, documents i tots tipus de referències sobre la indústria 

http://www.iawq.org.uk/
http://www.grn.es/ang/
http://www.mojate.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/accion/agua/home.htm
http://www.unesco.org/water/index_es.shtml
http://www.unesco.org.uy/phi/index1.htm
http://www.who.int/water_sanitation_health/Water_quality/drinkwat.htm
http://www.sdahq.org/
http://www.sdia.org.uk/
http://www.planete-nature.org/
http://www.planete-nature.org/documenter/base_doc.htm
http://www.groundwater.org/
http://www.oceanconservancy.org/dynamic/issues/threats/threats.htm
http://www.chem.unep.ch/irptc/
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química i els seus efectes sobre les aigües. Nivell molt tècnic. Una bona font 
d’ampliació per professors i alumnes avançats.  

WATER AID 
ONG implicada en projectes de sostenibilitat en països del tercer món.  

WATER ENVIRONMENT FEDERATION 
Fitxes informatives sobre multitud de temes relacionats amb l’aigua 

WATER PARTNERS INTERNATIONAL 
ONG dedicada a divulgar el problemes relacionats amb la disponibilitat i l’ús de l’aigua 
al tercer món i a desenvolupar projectes a partir de donacions. La seva portada simula 
un comptador diari de morts a causa de malalties adquirides per beure aigua en mal 
estat. Fitxes de dades molt completes, adequades per fer estudis de cas a classe.  

WATER SCIENCE FOR SCHOOLS 
Pàgina educativa del US Geological Survey. Informació elaborada de manera clara i 
exhaustiva, amb bons gràfics. De fet, un immens llibre de text “on line”. 

 

GEOSFERA: RECURSOS ENERGÈTICS I GEOLÒGICS 

 

ABC OF NUCLEAR SCIENCE 
"ABC's of Nuclear Science" de la Nuclear Science Division of Lawrence Berkeley 
National Laboratory. Text “on line” amb informació clara i accessible sobre els tòpics 
relacionats amb l’estructura de l’àtom, la radiació i l’energia nuclear i les seves 
aplicacions.  

AGÈNCIA INTERNACIONAL DE L’ENERGIA 
Un punt imprescindible per a obtenir tot tipus d’informació actualitzada sobre energia: 
documents, articles, estadístiques, etc.  

AGENCIA INTERNACIONAL DE L’ENERGIA ATÒMICA 
Organització internacional de la que formen part 136 països, formada sota els auspicis 
de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure els usos pacífics de l’energia 
nuclear i d’evitar la proliferació armamentística. Un bon lloc per obtenir els textos dels 
diversos tractats internacionals, documents, bases de dades, etc. 

ALIMENTS IRRADIATS 
La pàgina educativa de la Universitat de Wisconsin presenta informació sobre la 
irradiació de aliments des d’un punt de vista positiu.  

ALLIANCE TO SAVE ENERGY  
Organització formada per representants de companyies elèctriques, organismes 
governamentals i no governamentals per tal d’elaborar estratègies d’estalvi energètic. 
Pàgina amb entrades diversificades, dirigides a estudiants de diferents nivells, 
educadors i públic en general. 

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 
Pàgina que proporciona informació pública sobre energia nuclear als Estats Units. 
Seccions dirigides a professors i estudiants. 

http://www.wateraid.org.uk/,
http://www.wef.org/publicinfo/factsheets/
http://www.water.org/
http://ga.water.usgs.gov/edu/earthgw.html
http://www.lbl.gov/abc/
http://www.iea.org/
http://www.iaea.org/worldatom/
http://uw-food-irradiation.engr.wisc.edu/Facts.html
http://www.ase.org/
http://www.ans.org/pi/
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AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 
Informació elaborada per la indústria petrolífera que promociona les virtuts dels seus 
productes. Així i tot, és una bona font documental. 

AMERICAN SOLAR ENERGY SOCIETY 
Els industrials relacionats amb l’energia solar promouen l’ús d’aquest recurs.  

AMERICAN WIND ENERGY ASSOCIATION 
Multitud de documents sobre energia eòlica proporcionats pel sector industrial.  

ASOCIACIÓ D’ECOLOGISTES EN PRO DE L’ENERGIA NUCLEAR 
Pàgina que promou els usos de l’energia nuclear des d’un punt de vista de defensa del 
medi ambient. En diversos idiomes. 

ATOMIC SCIENTISTS 
Organització formada en 1945 per científics nuclears compromesos en la divulgació 
dels risks de l’ús de l’energia nuclear. Informació molt completa i desapassionada. 
S’inclou un glossari sobre energia nuclear. Butlletí electrònic, amb traducció castellana.  

BELLONA 
ONG ambientalista amb base a Noruega, molt sensibilitzada contra els riscs de 
l’energia nuclear procedents de les antigues instal·lacions soviètiques. 

BRITISH NUCLEAR FUELS 
Manté pàgines educatives i de divulgació sobre l’energia nuclear 

BRITISH NUCLEAR INDUSTRY FORUM. 
Pàgina de la indústria nuclear britànica amb gran quantitat d’informacions.  

CAN EUROPE 
Pàgina de la Climate Action Network, dirigida a promoure les investigacions i accions 
dirigides a un ús més eficient de l’energia, cara a la protecció del clima i del medi 
ambient.  

CARBON DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS CENTER (CDIAC).  
La més abundant sèrie de bases de dades sobre diòxid de carboni i canvi climàtic al 
món. Molta informació sobre l’impacte ambiental de l’ús dels combustibles fòssils.  

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA SOLAR 
Abundant documentació sobre energia solar d’interès tant pels professionals com pel 
públic en general. Enllaços amb directoris d’àmbit internacional 

COIN DES JEUNES 
Pàgina d’informació dirigida a joves sobre l’energia nuclear mantinguda per 
l’Associació Nuclear Canadenca. En francès i anglès. 

DEPARTAMENT OF ENERGY 
El ministeri de l’Energia dels Estats Units, manté una web amb infinitat de recursos. 

DHN.  
La Divisió Hidrodinàmica Naval de Nantes ens proporciona informació sobre la 
investigació d’energies associades als moviments marins.  

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION CENTER.  
El Departament d’Energia dels Estats Units proporciona dades i informes sobre la 
producció i el consum energètic en qualsevol país. Pàgina molt útil. 

http://www.api.org/
http://www.ases.org/
http://www.awea.org/
http://www.ecolo.org/base/basesp.htm
http://www.thebulletin.org/spanish/
http://www.bellona.no/en/energy/nuclear/index.html
http://www.bnfl.co.uk/
http://www.bnif.co.uk/
http://www.climnet.org/
http://cdiac.esd.ornl.gov/home.html
http://www.censolar.es/
http://www.aecl.ca/kidszone/atomicenergy_french/
http://www.energy.gov/engine/content.do
http://www.ec-nantes.fr/DHN/Francais/index.html
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html
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ENERGY STUDIES 
Informació sobre energies de fusió 

ENVIRONMENTAL TRANSPORT ASSOCIATION.  
Accions per la reducció de l’impacte ambiental del transport privat i públic. Informes i 
articles.  

EUROPEAN CYCLIST FEDERATION.  
Portal de la Federació Ciclista Europea, amb publicacions “on line” i accés a les 
seccions de cada país.  

FÍSICA DE PARTÍCULES 
Una llista molt completa d’enllaços sobre física de partícules.  

FOR MOTHER EARTH INTERNATIONAL 
ONG basada en Bèlgica, dirigida a l’organització d’accions de defensa del medi 
ambient , especialment campanyes de boicot. Molt activa en campanyes antinuclears. 

FORO NUCLEAR 
La indústria nuclear espanyola manté una organització destinada a divulgar els 
beneficis de l’ús de l’energia nuclear. Proporciona un bon fons de recursos didàctics i 
documentals sobre temes energètics, a l’abast de tothom 

FUSIÓ NUCLEAR 
Pàgina educativa de General Atomics sobre les aplicacions futures de la fusió atòmica. 

GEOTHERMAL EDUCATION OFFICE.  
Tot sobre energia geotèrmica, amb format d’enciclopèdia “on line”. 

GLOBAL ANTINUCLEAR ALIANCE 
Tota mena de documents sobre l’acció antinuclear. 

GLOBAL NETWORK AGAINST WEAPONS AND NUCLEAR POWER IN SPACE 
ONG amb base en el Regne Unit contra el desenvolupament d’armes nuclears a 
l’espai. Gran quantitat d’informació actualitzada sobre aquesta qüestió.  

HIDROGEN APPLIANCES 
En aquest lloc (en realitat, una empresa de subministraments de generadors 
domèstics) hi trobarem informació sobre energies alternatives i moltes idees per a 
realitzar petites construccions. 

IEA COAL RESEARCH.  
Promoció de l’ús del carbó com energia “neta”.  

LA AVENTURA DE LAS PARTÍCULAS 
Pàgina de divulgació mantinguda pel Lawrence Berkeley National Laboratory. 
Informació completa, clara i molt ben presentada. En castellà 

LES CENTRALS NUCLEARS 
Un “tour” virtual per les centrals nuclears de tot el món, amb una gran quantitat 
d’informació i enllaços útils sobre energia nuclear. Pàgina creada per Joseph 
Gonyeau, un eminent científic nuclear jubilat.  

LOS ALAMOS 
En el seu 60è aniversari, el laboratori nacional de Los Álamos, on es va desenvolupar 

http://energystudies.pppl.gov/
http://www.eta.co.uk/main.htm
http://www.ecf.com/
http://particleadventure.org/other/othersites.html
http://www.motherearth.org/
http://www.foronuclear.org/
http://fusioned.gat.com/
http://geothermal.marin.org/
http://tiger.cornnet.nl/~akmalten/
http://www.globenet.free-online.co.uk/index.htm
http://www.hydrogenappliances.com/
http://www.iea-coal.org.uk/
http://particleadventure.org/
http://www.nucleartourist.com/
http://www.lanl.gov/education/
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la primera bomba atòmica, continua promovent els usos pacífics i no pacífics de 
l’energia nuclear.  

MEDICINA NUCLEAR 
Pàgina de la Society of Nuclear Medicine sobre les aplicacions de l’energia nuclear en 
medicina.  

MIT SOLAR ELECTRIC VEHICLE CLUB.  
Projectes de construcció de vehicles impulsats per energia solar promoguts pel MIT.  

NATIONAL EARTH SCIENCIE TEACHERS ASSOCIATION.  
Es pot obtenir el seu “Journal” en format pdf, el qual conté articles sobre diversos 
aspectes relacionats amb temes energètics. També proporcionen (a preus moderats) 
interessants col·leccions de diapositives de suport didàctic.  

NATIONAL ENERGY EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT.  
El seus “Energy Infobooks”, disponibles en format pdf, són una eina didàctica de gran 
utilitat. 

NO NUKES 
Articles sobre els riscs relacionats amb l’ús de l’energia nuclear. Organització 
antinuclear molt activa. 

NUCLEAR CONTROL INSTITUTE 
Abundant col·lecció d’articles, documents, informes i bases de dades sobre l’energia 
nuclear a diversos països des d’una perspectiva crítica. 

NUCLEAR FREE FUTURE AWARD 
Organització antinuclear alemanya. Manté una pàgina molt interessant sobre energia 
nuclear. En diversos idiomes. 

REACHING CRITICAL WILL 
Pàgina on es poden obtenir documents i informes sobre la lluita contra la proliferació 
d’armes de destrucció massiva des d’una perspectiva ecofeminista.  

RENEWABLE ENERGY TRAIL 
Sèrie de fitxes informatives sobre energies renovables dirigides a estudiants, 
elaborades pel departament de Comerç i Indústria del govern britànic. 

RENEWABLE FUELS ASSOCIATION.  
Divulgació de les virtuts de l’ús dels combustibles renovables a través d’una pàgina 
mantinguda per la indústria americana de l’etanol.  

RESIDUS NUCLEARS: EL RACÓ DEL PROFESSOR 
Llista molt completa d’enllaços educatius amb informació sobre residus nuclears des 
d’una perspectiva desmitificadora. Inclou, però, enllaços amb les organitzacions 
antinuclears.  

SOIL ASSOCIATION.  
Promoció de la conservació dels sòls a través de mesures d’agricultura i explotació 
forestal sostenible. 

TAULA DELS ISÒTOPS NUCLEARS 
Taula que conté tots els isòtops nuclears coneguts, amb indicació de la seva vida 
mitjana. Actualització freqüent. 

http://www.snm.org/nuclear/index.html
http://www.mit.edu/activities/solar-cars/
http://www.nestanet.org/
http://www.need.org/infobooks.htm
http://www.coopcomm.org/nonukes/
http://www.nci.org/index.htm
http://www.nuclear-free.com/french/frames3.htm
http://www.reachingcriticalwill.org/
http://www2.dti.gov.uk/energy/renewables/ed_pack/
http://www.ethanolrfa.org/
http://www.radwaste.org/teacher.htm
http://www.soilassociation.org/SA/SAWeb.nsf/!Open
http://www2.bnl.gov/ton/
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UNION OF CONCERNED SCIENTISTS 
Prestigiosa organització dels Estats Units formada per científics en exercici preocupats 
especialment per divulgar els riscs de l’energia nuclear.  

URANIUM INFORMACION CENTER 
Molts recursos educatius al voltant de l’energia nuclear.  

US GEOLOGICAL SURVEY.  
The Learnig Web és un portal educatiu mantingut per l’US Geological Service amb una 
gran quantitat de recursos i informació sobre aplicacions energètiques. En anglès 

WORD INFORMATION SERVICE ON ENERGY 
La pàgina de WISE, allotjada en Holanda, proporciona a les organitzacions 
ambientalistes dades de suport sobre els usos de l’energia des d’una perspectiva 
crítica.  

WORLD NUCLEAR ORGANIZATION 
La World Nuclear Organization presenta 50 pàgines d’informació en castellà sobre la 
necessitat de promoure l’energia nuclear pel futur.  

WORLD RESOURCES INSTITUTE 
L’informe anual de WRI conté dades estadístiques ambientals i socials d’abast mundial 
constantment citades per d’altres fonts. Moltes d’elles relacionades amb l’ús de 
l’energia. Algunes seccions d’aquesta pàgina estan en castellà. 

 

RESIDUS 

 

AMERICAN PLASTICS COUNCIL 
Defensa a ultrança de l’ús dels plàstics com hàbit ambientalment positiu. Pàgina 
mantinguda pels industrials del sector que, no per ser tendenciosa deixa de ser 
interessant, doncs proporciona una gran quantitat d’informació i recursos educatius.  

ASEPTIC PACKAGING COUNCIL 
El fabricants d’envoltoris i contenidors asèptics es defensen de l’atac de les 
organitzacions ambientalistes a partir dels seus propis programes educatius i 
l’elaboració de documents i materials didàctics. 

ISWA 
Les empreses relacionades amb la gestió de residus s’organitzen per adonar una bona 
imatge com a protectors del medi ambient.   

JUNTA DE RESIDUS 
Des d’aquesta pàgina de Generalitat de Catalunya accedirem a informació específica i 
ben organitzada sobre residus 

NATIONAL RECYCLING COALITION 
Associació de la industria americana del reciclatge de residus.  

STEEL CAN RECYCLING INSTITUTE 
Promoció de l’ús de contenidors metàlics i del seu reciclatge a càrrec de la indústris 
del sector. Portal educatiu i de divulgació molt elaborat. 

http://www.ucsusa.org/
http://www.uic.com.au/education.htm
http://www.usgs.gov/education/index.html
http://www.antenna.nl/~wise/
http://www.world-nuclear.org/flash/essay/spanish/spanishweb.htm
http://www.wri.org/
http://www.plasticsresource.com/
http://www.aseptic.org/
http://www.ategrus.org/
http://junres.gencat.net/
http://www.nrc-recycle.org/
http://www.recycle-steel.org/index2.html
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WASTE WATCH 
Projectes educatius i materials per la promoció de l’estrategia RRR 

 

BIOSFERA, BIODIVERSITAT, ESPAIS NATURALS 

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
El portal del Museu d’Història Natural de Nova York ens proporciona molts recursos 
per l’estudi de la diversitat. Permet també una visita interactiva a determinades 
seccions del museu, amb abundant suport documental. 

ANTARCTICA PROJECT 
Documents sobre expedicions i investigacions a l’Antàrtida  

BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA 
Banc de dades dels taxons d’organismes a Catalunya desenvolupat pee la Universitat 
de Barcelona. Sobre cada espècie podem obtenir una fitxa amb dades de localització, 
noms populars, sinònims, etc.... La pàgina d’enllaços ens porta als principals bancs de 
dades del món. 

BIODIVERSITY AND CONSERVATION 
Llibre de text “on line” sobre biodiversitat, de la Universitat de Califòrnia 

BIOSIS 
Accés a tot tipus d’informació sobre organismes. Documents sobre aliments modificats 
genèticament, amb una perspectiva científica. Un recurs imprescindible pel professor 
de ciències naturals. 

BRITISH ANTARTIC SURVEY 
El “pares” de la investigació sobre el forat d’ozó ens proporcionen gran quantitat 
d’informació sobre l’Antàrtida 

BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY 
La secció educativa d’aquesta institució proporciona material educatius per 
l’ensenyament de l’Ecologia. 

CONVENCIÓ DE RAMSAR 
La Convenció Ramsar és un tractat intergovernamental dirigit a la protecció de zones 
humides de tot el món. En aquesta pàgina podem accedir als documents i publicacions 
produïdes, així com a una base de dades referida a més d’un miler espais naturals 
protegits per la convenció. Molts dels documents estan disponibles en castellà. 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 
Centre de documentació de gran utilitat per obtenir el text dels tractats i conferències 
internacionals sobre biodiversitat 

EARTH ISLAND INSTITUTE 
ONG que, des de California, tracta de promore accions per la conservació de la 
diversitat i els espais naturals arreu del món. Pàgina amb molta informació.  

EARTHWATCH INSTITUTE 
Organitza expedicions de recerca i projectes conservacionistes a països en vies de 
desenvolupament.  

http://www.wastewatch.org.uk/education/
http://www.amnh.org/
http://www.asoc.org/
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm
http://www.biosis.org/
http://www.antarctica.ac.uk/
http://www.britishecologicalsociety.org/articles/education/resources/
http://www.ramsar.org/
http://www.biodiv.org/default.aspx
http://www.earthisland.org/home_body.cfm
http://www.earthwatch.org/


 

 56 

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY 
Organisme dedicat a investigar i denunciar les agressions al medi ambient a escala 
internacional. Pàgina  molt útil per a obtenir documentació sobre espècies en perill, 
amb censos, accions en curs, etc. 

INDIAN INSTITUTE OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT 
Recursos educatius i informació ambiental relacionats amb accions conservacionistes 
a la Índia.  

INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL 
Institució científica fundada en 1899, manté una pàgina web de d’on es pot accedir a 
treballs temàtics sobre els espais naturals catalans.  

INTERNATIONAL DOLPHIN WATCH 
Campanyes i documents sobre la protecció de les poblacions de 
delfinsINTERNATIONAL DOLPHIN WATCH. Regne Unit 

INTERNATIONAL PRIMATE PROTECTION LEAGUE 
Organització dedicada a la protecció de les poblacions de primats que manté diversos 
sanctuaris arreu del món, alguns del quals podrem visitar a través d’aquesta pàgina 

L’ANELLA VERDA 
Portal dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona 

NATIONAL ASSOCIATION OF BIOLOGY TEACHERS 
La secció “Ask an expert” d’aquesta pàgina  Estats Units contesta a multitud de 
preguntes interessants sobre els organismes 

NATIONAL AUDUBON SOCIETY 
Fundada en 1886, Audubon és una associació que aplega naturalistes aficionats i 
professionals a l’entorn de la protecció d’espais naturals, amb major incidència en el 
camp de l’ornitologia 

NATIONAL PARKS AND CONSERVATION ASSOCIATION 
Una visita als parcs nacionals dels Estats Units 

NATUREWEB 
Portal naturalista de les revistes Quercus, Linneo i Turismo Rural. Les seves fitxes de 
flora i fauna són un recurs molt útil i valuós a les classes. 

PROYECTO BIOSFERA 
Unitats didàctiques publicades pel Ministerio de Educación y Ciencia, diferenciades per 
temes i nivells. Molt complet 

PROYECTO FAUNA IBÉRICA 
Desenvolupat pel Museu Nacional de Ciències Naturals ens proporciona informació i 
documents sobre la diversitat animal a la península Ibérica 

ROYAL BOTANIC GARDENS 
La pàgina de Kew Gardens de Londres presenta una secció de recursos educatius 
molt completa.  

THE NATURE CONSERVANCY 
Aquesta organització manté una pàgina molt interessant amb dades, informes i 
campanyes sobre diversitat, espais naturals amenaçats, espècies invasives, etc.  

http://www.eia-international.org/index_shocked.shtml
http://www.ecology.edu/iiee/
http://www.iec.es/ichn/
http://www.idw.org/
http://www.ippl.org/
http://www.diba.es/anellaverda/mapes/web.html
http://www.nabt.org/sup/resources/askarchive.asp
http://www.audubon.org/
http://www.npca.org/flash.html
http://www.natuweb.com/paginasasp/index.asp
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/
http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/index.php
http://www.rbgkew.org.uk/
http://nature.org/
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UNEP,WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE 
Pàgina del Programa Ambiental de Nacions Unides amb informació, dades i informes 
sobre problemes ambientals, centrada especialment en accions de conservació de la 
diversitat. 

WORLD WILDLIFE FUND 
Organització internacional nascuda sota els auspicis de les Nacions Unides dirigida a 
promoure accions per la conservació de la natura. Des d’aquesta pàgina podem 
accedir a totes les organitzacions nacionals afiliades, ADENA entre elles. Informació 
abundant sobre espècies i espais naturals en perill. 

 

ANTROPOSFERA: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L'OCDE 
Documents classificats per temes sobre desenvolupament als països de l’OCDE, 
Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.  

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 
Documents i material didàctic sobre sostenibilitat i medi ambient en general. Accés a 
publicacions electròniques.  

CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA PAZ 
Manté el portal educatiu “Educa en la Red” amb accés a documents, recursos 
didàctics i enllaços molt interessants a l’entorn de l’educació pel desenvolupament 
sostenible.  

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 
En aquesta pàgina, l’ONU publica en castellà els documents preparatoris, acords i 
conclusions sobre aquesta important conferència internacional. Un bon lloc per a 
obtenir una perspectiva sobre l’opinió dels organismes internacionals oficials en relació 
amb qüestions de sostenibilitat, globalització, conflictes geopolítics, etc. 

DAVID SUZUKI FOUNDATION. 
Fundació amb base a Canadà dirigida al suport d’accions sobre el desenvolupament 
sostenible arreu del món. 

EARTH COUNCIL 
Amb seu a Costa Rica, l’Earth Council (format pels consells nacionals de 
desenvolupament sostenible de diversos països) promou l’aplicació de la Carta de la 
Terra a partir dels acords del Fòrum Global de Rio (1992). 

EDUALTER 
Xarxa de recursos per l’educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat. 
Un bon fons documental i de propostes didàctiques. 

ENCYCLOPEDIA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Font d’informació ambiental molt completa, classificada per tòpics, realitzada per 
Atmotpheric & Climate Environment de la Universitat Metropolitana de Manchester. 

ENDA  
Des de Senegal, aquesta ONG, amb gran presència als fòrums internacionals, treballa 

http://www.unep-wcmc.org/
http://www.wwf.org/
http://www.wwf.es/home.php
http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_33731_1773952_1_1_1_1,00.html
http://www.unescocat.org/
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/
http://www.unicef.org/spanish/
http://www.davidsuzuki.org/
http://www.ecouncil.ac.cr/
http://www.edualter.org/
http://www.gateway.ciesin.org/wdc/
http://www.enda.sn/
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en l’establiment d’experiències d’autogestió en el món rural africà. Incidència especial 
en l’Àfrica francòfona  i en l’àmbit de la dona. La seva divisió educativa es molt 
interessant, amb documents en diversos idiomes. 

FMI 
Pàgina en castellà del Fons Monetari Internacional on trobarem comunicats que 
mostren la visió d’aquest organisme sobre qüestions de desenvolupament i 
sostenibilitat. 

FOOD, LAND & PEOPLE 
Organització americana dirigida a desenvolupar recursos educatius centrats en la 
vinculació entre el treball de la terra, la producció d’aliments i la vida quotidiana. Bona 
col·lecció de documents en castellà. 

GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK 
Xarxa de comunitats que treballen en experiències de sostenibilitat arreu del món 

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY 
ONG que, des d’Estats Units promou projectes de desenvolupament als països del 
tercer món. Documents en castellà 

GLOBAL SYSTEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Portal desenvolupat pel MIT sobre desenvolupament sostenible 

GREENNET 
Xarxa telemàtica dirigida a la promoció de projectes d’educació per la pau, els drets 
civils, el desenvolupament i el medi ambient. 

INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INICIATIVES 
Organització de suport a les experiències de sostenibilitat a escala local i regional. 
Manté un important centre de recursos documentals. 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Des de Canadà, aquesta organització realitza tasques de consultoria en projectes 
internacionals de desenvolupament sostenible. Proporciona una bona base 
documental. 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 
L’Agència de Cooperació Internacional de Japó manté una pàgina educativa amb 
accés a recursos d’educació ambiental i pel desenvolupament sostenible. 

NATIONAL APPROPIATE TECHNOLOGY ASSOCIATION SERVICE.  
Promoció de l’agricultura sostenible als Estats Units. Gran quantitat de recursos “on 
line”, així com divulgació d’experiències d’agricultura ecològica.  

ONE WORLD.NET 
Xarxa formada per més de 1500 ONGs relacionades amb el desenvolupament 
sostenible a tot el món. Font documental immensa. 

PEOPLE FACTS & FIGURES 
Tota classe de dades demogràfiques globals i particulars de cada país. A la portada hi 
ha un comptador virtual de població. 

POPULATION CONNECTION 
Organització de tendència neomaltusiana (antiga Zero Population Growth) basada als 

http://www.imf.org/external/spa/index.htm
http://www.foodlandpeople.org/resources/spanish_ed.html
http://gen.ecovillage.org/
http://gefweb.org/Spanish/spanish.html
http://gssd.mit.edu/GSSD/gssden.nsf
http://www.gn.apc.org/
http://www.iclei.org/
http://iisd1.iisd.ca/
http://www.jica.go.jp/english/global/edu/index.html
http://www.ncat.org/
http://www.oneworld.net/article/frontpage/10/3
http://www.os-connect.com/pop/
http://www.populationconnection.org/
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Estats Units amb un portal educatiu ple de recursos sobre demografia i qüestions de 
desenvolupament. 

POPULATION REFERENCE BUREAU 
Per a cercar dades demogràfiques d’arreu el món, podem obtenir en format pdf el 
document Word Population Data Sheet que aquest organisme publica cada any. 
Addicionalment, aquesta pàgina ens proporciona multitud de recursos relacionats amb 
l’estudi dels impactes de la superpoblació.  

PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL DESENVOLUPAMENT 
Accés als informes anuals d’aquest organisme, documents de referència obligada 
respecta a estadístiques de desenvolupament, així com a diverses publicacions dels 
organismes internacionals. 

SCIENTISTS FOR GLOBAL RESPONSABILITY 
ONG que aplega científics a favor de l’ús de la ciència i la tecnologia en favor del 
desenvolupament. Col·lecció de documents permanentment actualitzada. 

SURVIVAL INTERNATIONAL 
ONG que treballa per la protecció dels pobles indígenes. Pàgina i diversos documents 
en castellà 

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS 
Institució científica no governamental basada a Àustria que ens proporciona accés a 
infinitat de documents sobre ciència, tecnologia i medi ambient. Especialitzada en 
investigació sobre desenvolupament sostenible. 

THE WORLD GAZETTER 
Estadístiques de població de tots els països del món 

UNICEF 
Pàgina en castellà del Fons de les Nacions Unides per la Protecció de la Infància. Aquí 
es poden obtenir multitud documents de suport didàctic. 

UNITED NATIONS FUND FOR POPULATION ACTIVITIES 
Qüestions de desenvolupament sostenible des d’una perspectiva demogràfica i 
sanitària. Molta documentació, una part traduïda al castellà. 

WATER AID 
Organització que promou accions de sostenibilitat en relació amb l’ús de l’aigua a 
diversos països. Secció educativa interessant, amb una base documental. 

WOMENS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ORGANIZATION 
Aquesta organització manté una pàgina amb abundant documentació “on line” 
centrada en l’ecofeminisme, especialment al voltant d’accions antibelicistes i contra la 
globalització. Algunes publicacions es poden obtenir en castellà 

WOMENS INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM.  
ONG amb seu a Suïssa centrada en qüestions d’ecofeminisme i pacifisme.  

WORLD BANK 
El Banc Mundial manté una secció educativa amb materials per l’educació pel 
desenvolupament. El seu portal escolar (també en castellà) proporciona gran quantitat 
d’informació i documentació  didàctica. 

http://www.prb.org/
http://www.prb.org/pdf/WorldPopulationDS03_Eng.pdf
http://www.undp.org/
http://www.sgr.org.uk/
http://www.eurosur.org/survival/castellano/portadacas.htm
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.world-gazetteer.com/home.htm
http://www.unicef.org/spanish/
http://www.unfpa.org/sustainable/index.htm
http://www.wateraid.org.uk/
http://www.wedo.org/
http://www.wilpf.int.ch/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/0,,pagePK:208996~theSitePK:213799,00.html
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WORLD POPULATION DATA SHEET 
Dades demogràfiques actualitzades de tots els països del món 

 

ORGANITZACIONS INSTITUCIONALS 

 

AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDI AMBIENT 
La pàgina de l’aire de l’Agència Europea. Molta informació. També en castellà. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
La pàgina de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona ens informa sobre les 
experiències que es porten a terme a la ciutat i és, a més a més, un bon lloc per cercar 
informació de tot tipus. També hi ha un interessant catàleg de publicacions “on line”. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
Dades sobre medi ambient, legislació, bibliografia, publicacions. Pàgina d’enllaços que 
abasta pràcticament totes les àrees, amb referències internacionals ben seleccionades 

DEPARTAMENT OF ENERGY 
El ministeri de l’Energia dels Estats Units, manté una web amb infinitat de recursos. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Pàgina d’informació ambiental 

EIONET 
European Environment Information and Observation Network. Immens banc de dades i 
documents sobre medi ambient mantingut per la Unió Europea.  

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
L’EPA és una espècie de superministeri a càrrec de de la gestió ambiental als Estats 
Units. Des d’aquesta pàgina es pot accedir a una inabastable quantitat d’informació 
general i específica, també en l’àmbit internacional. Hi trobarem un fons de recursos 
educatius, accessible a diferents nivells, de gran utilitat. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
Aquest portal institucional manté un centre de documentació i informació ambiental, 
així com accessos a les pàgines dels principals espais naturals protegits a Espanya.  

 

ORGANISMES INTERNACIONALS 

 

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 
Documents i material didàctic sobre sostenibilitat i medi ambient en general. Accés a 
les seves publicacions electròniques. 

CIMERA MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
Text dels acords de la cimera de Johannesburg. 

http://www.prb.org/pdf/WorldPopulationDS03_Eng.pdf
http://themes.eea.eu.int/Specific_media/air
http://www.mediambient.bcn.es/cat/welcome.htm
http://www.bcn.es/agenda21/crbs/
http://www.gencat.es/mediamb
http://www.energy.gov/engine/content.do
http://www.diba.es/mediambient/default.asp
http://www.eionet.eu.int/Topic_Areas/Air_Climate_Change
http://www.epa.gov/
http://www.mma.es/
http://www.unescocat.org/
http://www.johannesburgsummit.org/
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
Accés a les bases de dades de la FAO, útils per a trobar estadístiques d’abast 
internacional sobre agricultura, producció d’aliments, sostenibilitat, etc. 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM 
Organisme de les Nacions Unides, basat a Nairobi, que s’ocupa de la preparació i 
redacció dels documents i acords relacionats amb el medi ambient. Pàgina plena 
d’informació de tota mena 

WORLD WILDLIFE FUND 
Organització internacional nascuda sota els auspicis de les Nacions Unides dirigida a 
promoure accions per la conservació de la natura. Des d’aquesta pàgina podem 
accedir a totes les organitzacions nacionals afiliades, ADENA entre elles. 

 

ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS 

 

AAM TERRA NUOVA 
Organització econaturista italiana que promou accions relacionades amb l’agricultura 
biològica, la medicina i la vida sana en general. 

AMIGOS DE LA TIERRA 
Coalició de grups ecologistes espanyols, lligada a Friends of Earth International. 
Promou diverses accions de defensa del medi ambient i manté una base de recursos 
de divulgació i educatius.  

ANTARCTICA PROJECT 
Coalició d’ONGs dedicades a la defensa de l’Antàrtida. En anglès 

DEPANA 
Pàgina de la Lliga de Defensa del Patrimoni Natural. Amb aquest objectiu organitza 
activitats (xerrades, cursets, excursions,etc.) obertes a tothom. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
Federació de grups ecologistes espanyols que manté una pàgina amb informació i 
documents sobre les seves campanyes 

FUNDACIÓ TERRA 
Manté un portal amb gran quantitat d’informació ambiental, amb atenció preferent a 
temes d’energia i sostenibilitat 

GREENPEACE 
Pàgina de la secció espanyola de Greenpeace. Tot i que no té una base d’informació  
estructurada, hi ha alguns documents d’interès educatiu. 

PEOPLE & PLANET 
Informació ambiental abundant i ben estructurada, focalitzada en la relació entre la 
demografia i els problemes ambientals 

WORLDWATCH INSTITUTE 
La institució fundada en 1974 per Lester Brown publica cada any el seu informe “State 

http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_es.asp
http://www.unep.org/
http://www.wwf.org/
http://www.aamterranuova.it/
http://www.tierra.org/
http://www.asoc.org/
http://www.depana.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.terra.org/
http://www.greenpeace.org/espana_es/
http://www.peopleandplanet.net/
http://www.worldwatch.org/
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of the World”. En aquesta pàgina trobarem multitud de recursos sobre problemes 
ambientals d’escala global. Inclou documents en castellà. 

INTERMÓN OXFAM 
Organització que manté programes de cooperació als països pobres, amb incidència 
en projectes de desenvolupament sostenible. 

 

ORGANITZACIONS CIENTÍFIQUES I EDUCATIVES 

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF SCIENCE 
Els editors de la revista Science mantenen una secció de recursos educatius 
accessible a professors, estudiants i públic en general. 

AMERICAN GEOPHYSICAL UNION 
Junt amb dades científiques i tècniques, aquesta institució manté un portal educatiu i 
de divulgació sobre qüestions ambientals. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIES DE LA 
TIERRA 
Associació creada i constituïda per professors de Geologia i Ciències de la Terra. Va 
incorporant continuadament recursos interessants. 

ASSOCIATION FOR SCIENCE EDUCATION 
Una excel·lent font de recursos educatius pels professors de ciències, amb abundants 
referències ambientals 

ATMOSPHERIC RESEARCH INFORMATION CENTER 
ARIC és un centre de recursos científics i educatius molt actiu. Són interessants 
especialment les seves enciclopèdies “on line”, projectes, i activitats.  

BRITISH GEOLOGICAL SURVEY 
Portal on trobarem tota mena de documents relacionats amb l’estudi dels sistemes 
terrestres.  

CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY COMPANY 
Un dels més importants subministradors comercials de material de laboratori manté 
una secció en la seva pàgina dirigida a les escoles, amb propostes didàctiques molt 
interessants.  

CEESE 
Centre d’Etudes Economiques et Socials de l’Environment de la Universitat Lliure de 
Brusel·les. Resultats “on line” de diverses recerques interessants.  

DOW CHEMICAL 
Informació sobre tota mena de productes químics de síntesi, amb la seva composició, 
aplicacions, efectes, etc.  

EARTH SYSTEM EDUCATION 
Programa d’educació ambiental per alumnes d’educació secundària dissenyat i 
administrat per la Universitat de Ohio. Centrat en aspectes globals. 

http://www.nodo50.org/worldwatch/
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&idioma=2
http://www.aaas.org/education/
http://www.agu.org/
http://perso.wanadoo.es/aepect/index.htm
http://perso.wanadoo.es/aepect/index.htm
http://www.ase.org.uk/htm/ase_global/learning_activities.php
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/
http://www.bgs.ac.uk/
http://www.carolina.com/
http://www.ulb.ac.be/ceese/french/indexfr.htm
http://www.dow.com/products_services/index.html
http://www.ag.ohio-state.edu/~earthsys
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EARTH SYSTEM SCIENCE ONLINE 
Recursos educatius relacionats amb les Ciències Ambientals. Tractament sistèmic i 
interdisciplinar. Gran col·lecció d’enllaços. 

ECO-EQUIP 
Vinculat al l’Ajuntament de Terrassa i a i al Centre de Documentació del Parc Natural 
de Sant Llorenç i L’Obac manté un fons de documentació ambiental i una bona pàgina 
d’enllaços 

ERIC CLEARINGHOUSE FOR SCIENCE, MATHEMATICS. AND ENVIRONMENT 
L’ERIC és el centre de recursos educatius del govern dels Estats Units. Des de bases 
de dades fins a activitats de classe, hi trobarem pràcticament de tot. Tots els 
documents són de lliure accés i utilització 

ESCOLES VERDES 
La Societat Catalana d’Educació Ambiental, i el Departament de Medi Ambient 
gestionen l’acreditació del distintiu escola verda als centres que elaborin una agenda 
21 i compleixen determinats requisits.  

ESTRATEGIA CATALA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
Impulsada pel Departament de Medi Ambient, constitueix un document obert a 
diverses organitzacions ciutadanes i educatives relacionades amb l’educació ambiental 

GLOBE PROGRAM 
El Programa Globe, de la National Oceanic & Atmospheric Administration dels Estats 
Units recull dades meteorològiques i ambientals proporcionades per més de 10.000 
centres educatius de tot el món 

INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL 
Institució científica fundada en 1899, manté una pàgina web de d’on es pot accedir a 
treballs temàtics sobre els espais naturals catalans.  

NASA CORE 
Web immensa, amb enllaços interns i externs de tota mena, amb pàgines dirigides a 
qualsevol classe de públic. Aquesta secció està especialment elaborada per a 
professors. Materials de domini públic, amb lliure ús i reproducció. Part de la 
documentació està traduïda al castellà. 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 
Les guies del National Geographic, amb entrades per edats i nivells educatius són una 
eina de gran utilitat didàctica.  

NATIONAL OCEANIC & ATMOSPHERIC ADMINISTRATION 
La pàgina principal de la NOAA, de d’on es pot accedir a qualsevol tema sobre 
l’atmosfera. Manté una pàgina de recursos educatius. Sens dubte, el millor lloc per 
“baixar” imatges, taules, mapes, etc. 

NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION 
Pàgina amb multitud de recursos d’aula per a professors de ciències. Molt material 
sobre educació ambiental, accessible a diferents nivells. 

NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 
Aquesta associació professional, d’incidència internacional, proporciona abundants 
recursos per educadors ambientals, documents, revistes “on line”, enllaços ben 
seleccionats. Disponibles les actes de les diverses conferències anuals. 

http://www.usra.edu/esse/essonline/
http://web.terrassa.org/web-ecoequip/asp/principal.asp
http://www.ericse.org/
http://www.gencat.es/mediamb/ea/ev/ev.htm
http://www.gencat.net/mediamb/ea/ecea-1.htm
http://www.globe.gov/
http://www.iec.es/ichn/
http://education.nasa.gov/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.noaa.gov/
http://www.education.noaa.gov/
http://www.nsta.org/
http://naaee.org/
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SOCIETAT CATALANA D'EDUCACIO AMBIENTAL 
La pàgina dels educadors ambientals a Catalunya 

SOCIETÉ COUSTEAU 
L’exploració del món submarí de la mà de la Societat Cousteau. 

THE GAIA PROJECT 
Projecte de formació de recursos ambientals amb finalitats educatives, desenvolupat 
en deu països i esponsoritzat per la Comissió Europea. Bona font per obtenir bases de 
dades.  

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS 
Institució científica no governamental basada a Àustria que ens proporciona accés a 
infinitat de documents sobre ciència, tecnologia i medi ambient. Especialitzada en 
investigació sobre desenvolupament sostenible. 

UNION OF CONCERNED SCIENTISTS 
Prestigiosa organització dels Estats Units formada per científics en exercici preocupats 
pels problemes ambientals. Gran quantitat d’informació rellevant. 

US GEOLOGICAL SURVEY 
Pàgina del principal centre de recerca en Ciències de la Terra als Estats Units. 
Seccions educatives i de divulgació de gran interès. 

WINDOWS TO THE UNIVERSE 
Plena de recursos de tota classe en educació ambiental. Universitat de Michigan 

WORLD RESOURCES INSTITUTE 
Portal d’informació ambiental de l’Institut Mundial de Recursos. Accés complet a la 
base de dades del seu informe anual. 

WORLDWATCH INSTITUTE 
La prestigiosa organització que publica cada any el seu informe “L’Estat del Món”. 
Pàgina permanentment actualitzada sobre temes de medi ambient. 

 

ENCICLOPÈDIES, LLIBRES DE TEXT “ON LINE”, FITXES, 
EXERCICIS 

 

ABC OF NUCLEAR SCIENCE 
"ABC's of Nuclear Science" de la Nuclear Science Division of Lawrence Berkeley 
National Laboratory. Text “on line” amb informació clara i accessible sobre els tòpics 
relacionats amb l’estructura de l’àtom, la radiació i l’energia nuclear i les seves 
aplicacions.  

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA UNESCO 
La biblioteca de recursos de la UNESCO ens dona accés a multitud de documents 
d’interès didàctic 

CIÈNCIES DE LA TERRA 
Llibre de text “on line” editat per la Universitat de Navarra i Editorial Teide. Adequat als 
continguts de Ciències de la Terra i el Medi Ambient del Batxillerat.  

http://www.pangea.org/scea/
http://www.cousteau.org/
http://cesimo.ing.ula.ve/GAIA/index.html
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.ucsusa.org/
http://www.usgs.gov/
http://www.windows.ucar.edu/
http://www.wri.org/
http://www.worldwatch.org/
http://www.lbl.gov/abc/
http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.html
http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Principal.html
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COLEGIO DON BOSCO 
Pàgina dels Salesians de Caracas, que conté textos "on line" sobre diversos temes 
ambientals. Molt complet l'apartat de l'aigua. 

EARTHDAY NETWORK 
Al voltant de la celebració del Dia de la Terra, aquesta organització manté una base 
recursos educatius, amb informació bàsica sobre diversos aspectes del medi ambient. 

EDU365.COM 
Portal educatiu de la Generalitat de Catalunya. Recursos en constant 
desenvolupament, accessibles per nivells. 

ELEMENTOS BÁSICOS DE ENERGIA NUCLEAR 
Informació dirigida a estudiants elaborada per la indústria nuclear de Xile 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Monogràfic de “El Mundo” sobre medi ambient. Presentació senzilla i clara dels 
principals problemes ambientals a una escala global. 

ENCYCLOPEDIA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Font d’informació ambiental molt completa, classificada per tòpics i estructurada en 
nivells, realitzada per Atmotpheric & Climate Environment Programme de la Universitat 
Metropolitana de Manchester. 

ENCYCLOPEDIA OF THE ATMOSPHERIC ENRIRONMENT  
Realitzada per l’Atmosphere, Climate & Environment Information Programme de la 
Universitat de Manchester. En anglès i francès. Molt completa i interessant. 
Estructurada en nivells. 

ENERGY FACTS 
Sèrie molt extensa de documents informatius preparada per The Energy Educators of 
Ontario 

ENERGY LESSONS 
Temes desenvolupats i recursos didàctics dins la pàginadel Departament of Energy 
dels Estats Units 

ENVIRONMENT ON LINE 
Projecte europeu que desenvolupa recursos de suport dirigits a estudiants i professors 

EXAMENS 
Proposats durant els darrers anys a les proves d'accés a la Universitat, amb les 
solucions. 

FÍSICA CON ORDENADOR 
Llibre de text elaborat per Angel Franco, de la Universitat del País Basc, adequats als 
continguts del batxillerat  

GEOTHERMAL EDUCATION OFFICE.  
Tot sobre energia geotèrmica, amb format d’enciclopèdia “on line”. 

HISTÒRIA DE LA TERRA 
Molta documentació accessible sobre els sistemes terrestres. 

http://www.aldeae.net/donbosco/aldea/Tareas2.asp?which=1757
http://www.earthday.net/howto/teachers-corner.stm
http://www.edu365.com/
http://www.cchen.cl/?docp=37/0
http://www.elmundo.es/especiales/2002/08/sociedad/clima/mapa.html
http://www.gateway.ciesin.org/wdc/
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/index.html
http://www.iclei.org/EFACTS/
http://www3.fossil.energy.gov/education/energylessons/
http://www.environmentonline.net/
http://dursi.gencat.es/ca/un/pau_examens_logse.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
http://geothermal.marin.org/
http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/biol1010.htm
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IMPACTE DE L’HOME SOBRE LA BIOSFERA 
Pàgina allotjada en la xarxa del departament d’Ensenyament , a càrrec de Marc 
Vinyes, Bertran Bianya i Eduard Pou.  

INDICADORS AMBIENTALS 
Agència Europea del Medi Ambient. Documents pdf classificats alfabèticament que 
cobreixen pràcticament tots els tòpics sobre l’estat del medi ambient. Excel·lent font de 
recursos. 

LA CIENCIA PARA TODOS 
Portal de l’Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, basat a Mèxic. 
Informació sobre diversos tòpics científics i ambientals en format d’enciclopèdia, creat 
a partir de la col·lecció La Ciencia desde México de Fondo de Cultura Econòmica. Molt 
complet i extens, amb aportacions de molts autors. 

NATIONAL OCEANIC & ATMOSPHERIC ADMINISTRATION 
La pàgina de recursos educatius de la NOAA és el millor lloc per “baixar” imatges, 
taules, mapes, etc. Sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’atmosfera i el medi 
ambient a escala global. 

ONLY FOR KIDS 
Pàgina educativa de la NASA, estructurada en unitats, adaptada a estudiants de tots 
els nivells 

PÀGINA DE TONY CASSANY 
L’autor inclou un bon desenvolupament del temari corresponent a Ciències de la Terra 
i el Medi Ambient. 

PHYSICS CLASROOM 
Llibre de text de Física“on line” per a alumnes d’educació secundària dels cursos 
superiors. Molt complet i amb dibuixos molt ben elaborats. Inclou problemes i 
experiències de laboratori 

POSA'T A PROVA 
Exercicis interactius per tal de preparar les PAAU 

PRODUCTES QUE S’HAN D’EVITAR 
Llista de substàncies nocives contingudes als productes domèstics. 

PROYECTO BIOSFERA 
Unitats didàctiques publicades pel Ministerio de Educación y Ciencia, diferenciades per 
temes i nivells. Molt complet 

SCIENCE FOR EVERYONE 
Pàgina de l’American Geophysical Union, amb dades, articles i documents sobre tota 
mena de temes ambientals, presentats d’una manera accessible i entenedora 

SCIENCE NET LINKS 
Portal de l’American Association for the Advancement of Science dirigit a educadors, 
amb una enorme col·lecció de materials d’elaboració propia (“lessons”) organitzats per 
temes i nivells. Funciona com una gran hiperenciclopèdia de recursos didàctics.. 

SCITOYS 
Fabricació d’artefactes didàctics i científics de tota mena amb materials casolans. 

http://www.xtec.es/~pcairo/bios/index.htm
mailto:101655.2217@Compuserve.COM
http://themes.eea.eu.int/all_factsheets_box
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/
http://www.education.noaa.gov/
http://kids.earth.nasa.gov/
http://es.geocities.com/cienciesterra/index.html
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/BBoard.html
http://dursi.gencat.es/jsps/posat.jsp
http://www.healthy-communications.com/basicchemicalstoavoid.html
http://iris.cnice.mecd.es/
http://www.agu.org/sci_soc/everyone.html
http://www.sciencenetlinks.com/index.cfm
http://www.scitoys.com/
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TERMINOLOGIA CIENTÍFICA EN CATALÀ 
Terminologia científica en català, segons les normes del TERMCAT,  des de la pàgina 
de la Societat Catalana de Biologia 

TEXTES DE CONFERÈNCIES 
Actualització per al professorat de CTMA, a càrrec de l’ICE de l’UB 

THE LEARNING WEB 
Portal educatiu mantingut per l’US Geological Service amb una gran varietat de 
recursos didàctics i documentals.  

THE WORLD FACT BOOK 
La pàgina d’informació pública de la ¡CIA!. Dades geogràfiques, polítiques i ambientals 
de tots els països del món. Col·lecció de mapes “on line” molt completa 

UNITATS DIDÀCTIQUES – CIÈNCIES NATURALS 
Unitats didàctiques desenvolupades, amb orientacions i activitats, publicades pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME 
Secció de publicacions “on line” del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, 
basat a Nairobi. 

WORLD POPULATION DATA SHEET 
Dades demogràfiques actualitzades de tots els països del món. 

WORLD RESOURCES INSTITUTE 
L’informe anual de WRI conté dades estadístiques ambientals i socials d’abast mundial 
constantment citades per d’altres fonts. Algunes seccions d’aquesta pàgina estan en 
castellà. 

 

PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

BORNET 
Revista de divulgació sobre ciències. Notícies científiques. Comentari de llibres. Moltes 
referències de caire ambiental 

CIÈNCIA DIGITAL 
Revista electrònica mensual de divulgació científica 

EARTH ISLAND JOURNAL 
Publicació ambientalista trimestral molt crítica amb la política ambiental de 
l’administració Bush. 

ECOTROPIA 
Publicació electrònica de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB. Accés 
“on line” a tot el fons d’articles, ben classificats per temes. Es poden rebre les 
actualitzacions mitjançant subscripció gratuïta. 

EL ECOLOGISTA 
Publicació d’Ecologistes en Acció 

http://www.iec.es/institucio/societats/SCBiologia/
http://ice.d5.ub.es/conferencies/menuconf.htm
http://www.usgs.gov/education/index.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/index.htm
http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=67
http://www.prb.org/pdf/WorldPopulationDS03_Eng.pdf
http://www.wri.org/
http://www.bornet.edu/
http://www.cienciadigital.net/
http://www.earthisland.org/eijournal/journal.cfm
http://www.ecotropia.com/
http://www.ecologistasenaccion.org/revista/2003/36.htm
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GREEN TEACHER 
Revista “on line” d’educació ambiental. Publica monogràfics de gran interès. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
Publicació ambiental de X-Environnement, organització d’antics alumnes de l’Escola 
Politècnica de Paris. 

MEDBIOWORLD 
Catàleg amb centenars de revistes, journals i publicacions “on line” a l’àmbit 
internacional sobre temes ambientals 

NATUREWEB 
Portal de les revistes Quercus, Linneo i Turismo Rural. Accés parcial a articles i 
complet  a fitxes informatives sobre organismes. 

NEW SCIENTIST 
En aquesta pàgina podem accedir a una part del fons d’articles d’aquesta prestigiosa 
revista, que manté també una secció de medi ambient. Es pot obtenir accés complet i 
gratuït a tots els arxius durant set dies. 

PNAS 
Accés complet als arxius dels Proceedings of the National Academy of Sciences dels 
Estats Units. 

SCIENCE NEWS SERVICE INC 
La secció de notícies “on line” de la revista Science ens manté al dia sobre els 
principals avenços de la investigació científica al món 

SOSTENIBLE 
Revista electrònica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, publicada 
per la Diputació de Barcelona. 

THE ECOLOGIST 
Aquesta mítica revista, dirigida per Edward Goldsmith, ens permet accedir de manera 
gratuïta a tot el seu arxiu d’articles, classificats per temes. 

THE-ECOTIMES 
Diari d’Ecologia Medi ambient i Tecnologia, publicat en castellà. 

TOTS 
Publicació periòdica monogràfica en català sobre temes ambientals, a càrrec de la 
UNESCO. Es pot obtenir una subscripció gratuïta “on line”. En català. 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 
Secció de publicacions “on line” del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, 
basat a Nairobi. 

 

CERCADORS, COL·LECCIONS D’ENLLAÇOS 

AMAZING ENVIRONMENTAL ORGANIZATION 
Publica el Web Directory, que afirma ser el cercador ambiental més gran del món. 
Entrades temàtiques molt ben estructurades 

http://www.greenteacher.com/
http://www.x-environnement.org/
http://www.medbioworld.com/cgi-bin/displaycontents.cgi?table=bio&type=Journals&filecode=(B)%20Environment
http://www.natuweb.com/paginasasp/index.asp
http://www.newscientist.com/
http://www.pnas.org/
http://www.sciencenews.org/
http://www.sostenible.es/pubportada/inici.asp
http://www.theecologist.org/
http://www.the-ecotimes.com/default.php
http://www.tots.net/
http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=67
http://www.webdirectory.com/
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AMBIENTALS.NET 
Portal català de Ciències Ambientals. Col·lecció molt completa d’enllaços classificats 
per temes. 

BRITISH LIBRARY 
Cercant una referència bibliogràfica introbable? Aquest és el lloc.  

EARTH SYSTEM SCIENCE ONLINE 
Recursos educatius relacionats amb les Ciències Ambientals. Tractament sistèmic i 
interdisciplinar. Gran col·lecció d’enllaços. 

EARTHWATCH 
Cercador de les Nacions Unides sobre temes ambientals. Recerca alfabètica. 

ECOPORTAL 
Un dels millors directoris de recursos d’educació ambiental en castellà. Especialitzat 
en recopilació d’articles 

EL MEDI AMBIENT 
Pàgina del conegut programa de TV3, que a més de permetre la visió directa dels 
últims programes, manté una bona pàgina d’enllaços. 

ENVIROLINK 
Pàgina d’enllaços ambientals classificada per temes. Enllaços abundants i molt ben 
seleccionats.  

ENVIROONE 
Cercador de recursos d’informació ambiental a Internet. Molt complet i permanentment 
actualitzat 

IES ISABEL DE ESPAÑA 
El departament de ciències d’aquest institut de Las Palmas de Gran Canaria manté 
una col·lecció d’enllaços molt ben seleccionats que completa els continguts de la 
matèria Ciències de la Terra i el Medi Ambient 

INTERNATURA 
Xarxa d’informació ambiental, amb una bona col·lecció de vincles  a diversos llocs 
d’interès. 

K-12 SCIENCE 
Cercador de documents i lliçons “on line” dirigit a professors i estudiants de l’últim curs 
de batxillerat. Relació d’enllaços classificada per temes, molt completa i fàcil 
d’explorar. 

LES MILLORS WEBS AMBIENTALS 
Pàgina d’enllaços ambientals mantinguda des de la Universitat Lliure de Brussel·les. 
Temes classificats alfabèticament. 

MEDIAMWEB 
Cercador molt complet sobre temes ambientals. Mantingut per la Universitat de les 
Illes Balears. Inclou llibres “on line” i butlletins monogràfics. Col·lecció d’enllaços molt 
exhaustiva. 

PHYSICAL SCIENCES INFORMATION GATEWAY 
Cercador de recursos a internet que cobreix un ample espectre de àrees científiques 

http://wwww.iespana.es/ambientals/ambits_ma.htm
http://www.bl.uk/
http://www.usra.edu/esse/essonline/
http://www.unep.ch/earthw/subindex.htm
http://www.ecoportal.net/
http://www.elmediambient.net/home.htm
http://www.envirolink.org/
http://www.enviroone.com/index.php
http://www.isabeldeespana.org/ciencias/ctma_enlaces.htm
http://www.internatura.uji.es/index.html
http://www.sciquest.com/k12/
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cds.html
http://mediamweb.uib.es/index.htm
http://www.psigate.ac.uk/
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SOCIETY OF ENVIRONMENTAL JOURNALISTS 
Una font d’informació utilitzada per periodistes ambientals, però d’interès general. 

TERRABIT 
Cercador del Centre d’Estudis d’Informació Ambiental, de l’Institut Català de 
Tecnologia. 

THE VIRTUAL LIBRARY OF ECOLOGY & SUSTAINABILITY 
Cercador mot complet de temes ambientals 

THINKQUEST 
Organització dirigida a posar a l’abast dels educadors un dels millors fons de recursos 
que es pot trobar a la web. Diverses seccions nacionals. Cercador temàtic molt útil. 
Thinkquest també manté programes i projectes educatius internacionals basats en l’ús 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

UNITED NATIONS STATISTICAL DIVISION 
Cercador que dona accés a tot tipus d’estadístiques, informes i documents produïts 
pels organismes internacionals. Classificació temàtica i per regions. 

UNIVERSITAT DE SOUTHAMPTON 
Col·lecció extensament comentada d’enllaços ambientals a tot el món, amb major 
incidència en temes de biodiversitat i conservació. 

WORLD DATA CENTER FOR HUMAN INTERACTIONS ON ENVIRONMENT 
Catàleg exhaustiu de bases ambientals disponibles arreu del món mantingut per la 
Universitat de Columbia. 

 

http://www.sej.org/
http://terrabit.ictnet.es/
http://conbio.net/VL/browse/
http://www.thinkquest.org/library.html
http://unstats.un.org/unsd/
http://www.soton.ac.uk/~cpd/96org.html
http://www.gateway.ciesin.org/wdc/
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RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE ES PODEN CONSULTAR AL 
PORTAL4 

SISTEMES AMBIENTALS 

ATMOSFERA 

HIDROSFERA 

GEOSFERA: RECURSOS ENERGÈTICS I GEOLÒGICS. 
RESIDUS 

BIOSFERA, BIODIVERSITAT, ESPAIS NATURALS 

ANTROPOSFERA: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 

ATMOSFERA 

Balanç tèrmic de l’atmosfera (gràfica) 

Baròmetre de Torricelli 

Cartografia del forat d’ozó (imatge) 

Catalunya ha augmentat un 50% les emissions de CO2 . Article 

Causes de la presència de gas metà a l’atmosfera (esquema) 

Causes naturals i antròpiques del canvi climàtic (esquema) 

CFCs 

Cronologia de l’evolució atmosfèrica 

Cronologia del canvi climàtic 

Cronologia dels acords internacionals sobre la capa d’ozó 

Diòxid carboni 

El canvi climàtic fa avançar la floració al Regne Unit. Article 

El forat de la capa d’ozó arriba al seu màxim històric. Article 

Els components de la contaminació química 

Els experts alerten sobre els efectes del canvi climàtic. Article 

                                        
4 Els documents dels quals només es consigna el títol estan elaborats per l’autor,  
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Els gasos traça i el seu impacte ambiental (taula) 

Estructura de l’ozó (imatge) 

Formació de l’ozó (imatge) 

Fósiles de bacterias o pura geología. Article 

Història de la investigació atmosfèrica. Referències a precursors il·lustres: Heró, 
Leonardo, Torricelli, Von Guericke, Montgolfier. 

L’espectre electromagnètic (taula) 

L’ozó torna a disparar-se. Article 

La gràfica “en serra” de Mauna Loa (gràfica) 

Les capes tèrmiques de l’atmosfera (gràfica) 

Mapa climàtic de la Terra 

Mapa isobàric (imatge) 

Metà 

Opinions dissidents sobre el forat d’ozó 

Òxid nitrós 

Pedres gegants. Article 

Per què s’escalfa un hivernacle? 

Per què, les estacions? 

Què va passar amb l’oxigen de la terra primitiva?: “iron beds” i “red beds” 

Química del diòxid de carboni (taules i gràfiques) 

Radiació i organismes: els estromatòlits 

Radiació tèrmica a l’atmosfera (gràfica) 

Torrentada mortal a Itàlia. Article 

Un agost passat per aigua. Article 

Un aiguat fora de temps. Article 

Variacions de la concentració de CO2 al llarg del temps (gràfica) 
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HIDROSFERA 

88 municipis van rebre el 2001 aigua contaminada amb nitrats. Article sobre el 
problema de contaminació causada per les granges. 

Aigua i educació ambiental 

Aigua i salut pública 

Aigua per la Salut. Fulletó de l’OMS (pdf).  

Aigua salada i aigua dolça 

Algunes dades sobre el consum d'aigua (taules) 

Altres substàncies contaminants 

Andalusia i Aragó, líders en malbaratament d'aigua de reg. Notícia 

Aqua [satèl·lit de la NASA] desvetlla els secrets de l’aigua. Notícia 

Aqüífer (esquema) 

Aqüífer confinat (esquema) 

Balanç de la circulació global a la hidrosfera (quantificació)  

Banc de dades sobre pol·lució d’aigües del Centre for Ecology and Hidrology. En 
anglès 

Barcelona recupera l'aqüífer del Besòs per obtenir aigua potable. Article 

Bush no vol comprometre's a donar aigua a 1.100 milions de persones. Extracte 
d’article sobre la Conferència de Johannesburg 

Cada vuit segons mor un nen per malalties relacionades amb l’aigua. Article, basat en 
dades d’UNICEF 

Classes de porositat (esquema) 

Clos rebutja ara el PHN i demana aigua del Roine per a Barcelona. Arguments del 
govern de l’Ajuntament de Barcelona en contra del PHN. Article. 

Continua el degoteig de persones que pateixen vòmits, diarrees i febre alta, que ahir ja 
arribaven a sis-centes. Sobre la contaminació fecal. Article 

Document sobre depuradores, publicat per Edualter 

Documents pdf sobre el cicle hidrològic, les precipitacions i els aqüífers, de F. Javier 
Sánchez San Román. Departament de Geologia UB.  

Dossier sobre aigües subterrànies, publicat a Tots, nº 40 

http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/DWQGbrochureS.pdf
http://schools.ceh.ac.uk/advanced/freshpoll/freshpoll1.htm
http://www.pangea.org/edualter/material/aigua/depuradores.htm
http://www.tots.net/Num40/public_html/index.html
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Dossier sobre els aiguamolls publicat a Tots nº 38 

Dossier sobre Matèria Orgànica publicat a Tots, nº 30 

El cicle hidrològic (esquema) 

El gel sura 

El paper de l'oxigen als sistemes naturals (esquema) 

El Roine: mirar al nord per no haver de mirar al cel. Arguments del conseller de Medi 
Ambient en pro del transvasament del Roine. Article 

Els ecologistes denuncien l’impacte del pla hidrològic sobre el clima. Article 

Etiòpia, una crida sense veu. La sequera com a causa de la fam. Article 

Eutrofització (esquema) 

Fulls de càlcul en format Excel sobre disponibilitat i usos de l’aigua, procedent de la 
base de dades de la FAO 

India: Calcuta colma su déficit. Article 

L’aigua és el recurs més preuat. Article 

La catàstrofe del Prestige. Article i mapa. Document pdf 

La contaminació per purins arriba al Tribunal de Justícia Europeu. Article 

La demanda d’aigua: Els nous recs agrícoles disparen el consum d'aigua a Catalunya. 
Article 

La depuració de les aigües 

La problemàtica de l’aigua en Andalusia. Document del Taller de Ecología humana y 
desarrollo sostenible. En castellà 

L'aigua és un refrigerant 

L'aigua regula el clima 

L'aigua, el dissolvent ideal 

L'augment del nivell del mar força l'evacuació de Tuvalu, un país del Pacífic. Article. 

Les aigües subterrànies 

Les pluges han deixat només una tercera part de l'aigua necesaria. Sobre les 
restriccions a l’ús d’aigua potable, especialment als camps de golf. Article 

L'eutrofització: el paper dels fosfats 

http://www.tots.net/Num38/public_html/index.html
http://www.tots.net/Num30/public_html/index.html
http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/aquastat/dbase/index.stm
http://www.fao.org/
http://faraday.us.es/~ricardo/agua.htm
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L'oxigen a les aigües naturals 

No al transvasament del Roine. Arguments en contra del transvasament del Roine. 
Carta. 

Publicació de divulgació L’Aigua i la Ciutat (format pdf) editada per l’Ajuntament de 
Barcelona dins de la pàgina de l’Agenda 21. Conté informació relacionada amb la 
gestió dels recursos hídrics en una gran ciutat i una guia del consumidor. 

Rius llacs i atmosfera 

Salinització (animació) 

Sèrie de documents sobre l’aigua publicats per Environment Canadà. En francès. 

Sobre la contaminació amb arsènic dels aqüífers de Bangla Desh. Article 

Sobre les plantes dessalinitzadores a Catalunya. Article 

Suplement de Perspectiva Escolar (Març 1998), en format pdf, sobre el canvi climàtic. 
Referències als efectes del canvi climàtic sobre el nivell de les aigües marines a 
Europa. 

Tensió superficial i capil·laritat 

Termodinàmica del agua. Tota una lliçó magistral sobre l’aigua, exposada de manera 
amena i accessible. Redactada per Isidoro Martínez, de la Universitat Politècnica de 
Madrid. En castellà 

Traçat del transvasament de l’Ebre al PHN. Mapa 

Usos de l'aigua i impacte ambiental 

 

GEOSFERA: RECURSOS ENERGÈTICS I GEOLÒGICS. 
RESIDUS 

Combustibles fósiles y geopolítica. Materials (en format diapositives pdf) de la 
conferència impartida per Mariano Marzo al professors de Ciències de la Terra i el 
Medi Ambient en 2003.  

Comença la introducció de les piles de combustible (hidrogen) al mercat automobilístic. 
Article 

Comparació entre el consum energètic de l’espècie humana, la producció de la 
biosfera i l’energia disponible al planeta. Taula 

Comparant potències: del Sol a la bombeta. Taula 

Davant l’escàs èxit de l’abocament en contenidors, La ciutat d’Oviedo decideix recollir 
el paper a domicili. Article 

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaaigua.pdf
http://www.ec.gc.ca/water/fr/nature/prop/f_prop.htm
http://www.gencat.es/mediamb/cc/terra12.pdf
http://imartinez.etsin.upm.es/ot1/html/Water.htm
http://ice.d5.ub.es/conferencies/Confer.pdf
http://ice.d5.ub.es/conferencies/Confer.pdf
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El carbó encara proporciona el 36% de l’energia elèctrica que es produeix a espanya. 
Article de Manuel Ludevid. 

El consum d’energia a Europa. Fulletó (pdf) de l’Agència Ambiental Europea 

El cost ambiental de l’energia segons els sistemes de producció. Article 

El problema de l’abocament de residus urbans a Nova York. Article 

El reciclatge dels telèfons mòbils inutilitzats. Article 

Els grans fabricants d’automòbils s’apunten a la revolució de l’hidrogen. Article 

Energia geotèrmica en 122 diapositives. 

Energies renovables: capacitat i preu. Taula 

Equivàlencies entre diferents unitats energètiques. Factors de conversió 

Indicadors sobre residus a Europa en 2001. Fulletó de l’Agència Ambiental Europea. 

Informe de Recursos Mundiales del World Resources Institute. Font molt útil i 
completa. Traduït al castellà en quatre volums que es poden carregar per capítols. 
Documents en pdf. 

Juan Manuel Kindelán defensa l’ús de l’energia nuclear en un marc de seguretat i 
transparència.Article 

L’abandó de l’energia nuclear a Alemanya. Article 

L’agenda 21 a Barcelona: programa d’energies renovables. Article 

L’energia eòlica a Catalunya. Article 

L’obtenció de compost a partir dels residus orgànics urbans: l’experiència de San Blas 
i Barajas. Article 

La Biomasa como fuente de energía 
Document en format pdf elaborat per Juan Carrasco, de la Universitat de Vigo.  

La competició “ecològica” de Michelin: alternatives energètiques de l’automòbil. Article 

La conversió dels residus urbans en energia: l’experiència de Pinto. Article 

La energia de l’hidrogen. Fulletó (pdf) del Departament d’Energia dels Estats Units 

La transició a les piles d’hidrogen com a font de combustible del futur. Article 

La Unió Europea preveu que els seus membres habilitin dipòsits profunds pels residus 
nuclears pel 2018. Article 

Les indústries elèctriques denuncien el retard de Catalunya en la implantació dels 
parcs eòlics. Article 

Les mines a cel obert generen el 65% dels residus industrials a Espanya. Article 

http://geothermal.marin.org/GEOpresentation/
http://www.buenosdiasplaneta.org/
http://ambiental.uvigo.es/agroforestal/catedra/asignaturas/Biom.pdf


 

 77 

Segons Lester Brown, l’alternativa està en el vent. Article 

Una muntanya de residus procedents de la fabricació d’adobs a Navarra. Article 

 

BIOSFERA: BIODIVERSITAT I ESPAIS NATURALS 

El compromís de Lula da Silva amb la protecció de l’Amazònia. Article 

El perill de la invasió d’un alga exòtica a la Mediterrània. Article 

Entrevista a David Hawksworth, expert en Biodiversitat. 

Està justificada la por als cultius transgènics? Afecten a la biodiversitat? Article d’Ana 
Crespo. 

L’efecte barrera de les obres públiques als ecosistemes. Article 

La Biodiversidad. Article de Luís García Montero. 

La Cimera de la Biodiversitat propugna la protecció dels boscos. Article 

La importància dels microorganismes a la vida planetària. Article 

La vida bacteriana a l’Antàrtida. Entrevista amb Lynda Goff. 

Només coneixem una petita part de la biodiversitat dels oceans. Article de 
Joandomènec Ros 

Qui té por dels transgènics? Article de Jesús Mosterín 
 

ANTROPOSFERA: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Cronologia de l’evolució humana. Taula  

En una investigació de mobilitat a Madrid, la bicicleta va resultar el mitjà més veloç. 
Article 

Estadístiques de població de World Gazetteer 

Gestió de l’aigua, diversitat i turisme a les illes Canàries. Article de Joandomènec Ros 

Informe de Recursos Mundiales del World Resources Institute. Font molt útil i 
completa. Traduït al castellà en quatre volums que es poden carregar per capítols. 
Documents en pdf. 

L’agenda 21 a Barcelona: mesures de sostenibilitat. Article 

La Cimera pel desenvolupament sostenible de Johannesburg denuncia la divisió entre 
rics i pobres. Article 

La retòrica de la “sostenibilitat”. Article 

http://www.soton.ac.uk/~cpd/history.html
http://www.world-gazetteer.com/home.htm
http://www.buenosdiasplaneta.org/
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Les alertes del Planeta. Article 

Les estadístiques de Zero Population Growth 

Les principals aglomeracions urbanes a final de 2002. Full de càlcul (Excel) 

Població de les principals ciutats del món 

Turisme i sostenibilitat. Article 

 

http://www.populationconnection.org/
http://www.citypopulation.de/
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ANNEXOS 
 

Portal educatiu “Els Sistemes Ambientals”, en suport CD-Rom. 
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