
Presentació
Avui en dia, pràcticament tothom és conscient del canvi climàtic i de les seves 
repercussions. És un tema que ens té bastant preocupats a tots pel fet que avança 
molt ràpidament i no ens hi estem involucrant prou per intentar frenar aquesta 
situació. Però, tot i que la majoria de gent n’és conscient, sempre em pregunto fins 
on hem d’arribar perquè comencem a actuar. 
He anomenat el meu treball «A contrarellotge», ja que és el moment d’actuar i 
combatre el canvi climàtic, perquè si no ho fem ara ja no hi haurà res a fer. Com 
diuen molts científics i activistes, nosaltres som la generació que pot salvar el 
planeta, per tant, això és a les nostres mans. 
Realitzar aquest treball de recerca m’ha brindat l’oportunitat d’obrir els ulls, he 
après moltíssimes coses, penso que m’ha permès créixer com a persona i sobretot 
he pogut donar a conèixer el que jo he après. 

Metodologia
Per dur a terme el meu treball vaig dividir-lo en dues parts. La primera fa referència a 
la memòria escrita, on vaig tractar els punts clau per entendre el canvi climàtic, vaig 
explicar que és, els conceptes més importants per entendre’l i conèixer-lo, les causes 
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que el provoquen, les evidències que deixa, els escenaris que podem trobar-nos en 
un futur a causa de la petjada del canvi climàtic, mesures i solucions contra aquest 
fet i, finalment, també vaig voler esbrinar si el canvi climàtic comporta algun aspecte 
positiu. A més, vaig fer esment d’alguns artistes que en les seves obres reflecteixen el 
canvi climàtic per conscienciar els seus admiradors i el món sencer. 
La segona part es basa en la part pràctica del meu treball. En aquesta, em vaig voler 
centrar en un tema en concret, ja que el canvi climàtic és un àmbit molt extens. Així 
que em vaig centrar en una de les causes que el provoca: els vehicles i les emissions 
que generen. Vaig explicar quin impacte tenen els vehicles en el canvi climàtic, les 
possibles solucions que hi ha i també com funcionen els cotxes elèctrics i la seva 
possible contaminació. I com a part més experimental vaig fer un experiment sobre la 
contaminació atmosfèrica dels vehicles, amb la fi de demostrar una de les causes que 



provoquen el canvi climàtic. L’experiment constava de dos estudis: per una banda, 
una comparació de vehicles de diferents anys i, per l’altra, una comparació de vehi-
cles actuals amb diferents motors, segons el combustible que utilitzen. 
L’objectiu de la meva part pràctica va ser poder afirmar o negar les dues hipòtesis que 
em vaig plantejar en començar el treball. Les hipòtesis són: els vehicles més vells són 
més contaminants que els més nous i els vehicles amb motor elèctric són els menys 
contaminants.

Cos del treball
La meva part teòrica la vaig començar deixant clars alguns conceptes que són ne-
cessaris per entendre el canvi climàtic, com ara el clima, el temps, l’efecte d’hiverna-
cle i finalment el concepte de canvi climàtic, que coneixem com una variació global 
de la temperatura de la Terra. 
Un cop vaig haver investigat i extret informació sobre els conceptes anteriors, em 
vaig dedicar a explicar les causes que comporten el canvi climàtic. Tot i que està 
demostrat que l’ésser humà és responsable del canvi climàtic actual, no tota la 
responsabilitat recau en ell, sinó que només n’és responsable d’una part, ja que en 
el passat la Terra ha estat sotmesa a diversos desastres i catàstrofes l’origen dels 
quals era totalment natural. Per tant, es pot dir que aquests factors que donen a lloc 
al canvi climàtic se solen dividir en causes naturals i causes antropogèniques (les 
que provoquen els éssers humans). En el meu treball en vaig mencionar i explicar 
cinc de cada tipus, algunes de les més destacables són: l’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle, la desforestació, les escombraries, les erupcions volcàniques, el movi-
ment de les plaques tectòniques o els canvis en la radiació solar. 
Seguidament, em vaig centrar en les evidències científiques que demostren que el 
nostre planeta està sofrint un canvi climàtic, i això ho sabem perquè hi ha evidèn-
cies en el nostre dia a dia que ens ho demostren. Es destrueixen espècies i ecosis-
temes a gran escala i quan ho fem en som conscients. Hi ha moltíssimes evidències 
que demostren el canvi climàtic que estem patint i si no actuem de forma adequada 
això podria ser només una petita part del que pot arribar a passar. En el meu treball 
en vaig enumerar i explicar onze, de les quals vaig donar dades fiables per ensenyar 
la realitat i com ens afecta. Algunes de les evidències són: l’augment de la tempera-
tura global, la disminució de la superfície del gel àrtic, la pujada del nivell del mar, 
l’Antàrtida, el retrocés de les glaceres d’arreu del món, el permagel, la sequera i els 
fenòmens climàtics extrems. 
Com ja he dit anteriorment, el canvi climàtic ens està afectant actualment, però les 
conseqüències que tindrà a llarg termini poden ser devastadores i definitives. Per tant, 
en el punt següent vaig exposar diferents escenaris que es preveuen si no actuem per 
frenar el canvi climàtic. Vaig exposar-ne dos, en el primer vaig ensenyar com pujaria el 



nivell del mar a conseqüència de l’augment de la temperatura global del planeta a tra-
vés d’unes simulacions en diferents ciutats. En el segon, em vaig centrar en el desglaç 
del pol Nord, l’Àrtic, i també ho vaig fer a través d’unes simulacions on comparava dife-
rents indrets tal com en l’actualitat i com quedarien si desaparegués l’Àrtic. 
Finalment, per acabar la part teòrica del meu treball de recerca em vaig endinsar en 
les mesures per frenar el canvi climàtic. En aquest apartat vaig explicar i mencionar 
diferents mesures que estan a les nostres mans, ja que la millor manera de canalit-
zar la ràbia, la tristesa i la frustració de veure que això se’ns escapa de les mans és 
actuant. Sabem de sobres que si no actuem ara, ja serà massa tard per fer-ho. Da-
vant de l’evidència del canvi climàtic, la societat i els governs proposen, discuteixen 
i aproven diverses mesures per frenar i minimitzar els efectes i les conseqüències 
d’aquest fet. Algunes mesures que vaig explicar en el meu treball de recerca són els 
acords internacionals, les subvencions, com ara subvencions per als vehicles o sub-
vencions per habitatges tecnològics i eficients, i vaig explicar com nosaltres, amb 
petits canvis en el nostre dia a dia, podem ajudar. 
Per realitzar la recerca experimental del meu treball de recerca em vaig centrar, 
com he dit anteriorment, en una de les causes que provoca el canvi climàtic, ja que 
aquest tema té moltes vessants i volia enfocar-lo en alguna cosa específica. M’he 
centrat a estudiar l’impacte que tenen vehicles en el canvi climàtic. 
Em vaig decantar cap a aquest tema pel fet que des de sempre hem sentit a parlar 
sobre com són de contaminants els vehicles i personalment volia conèixer més 
sobre aquest problema, quant de mal li fem al nostre planeta cada vegada que utilit-
zem el cotxe i quines solucions o alternatives hi ha per solucionar-ho. 
En primer lloc vaig fer una introducció explicant quin impacte tenen els vehicles en 
el canvi climàtic, les possibles solucions que hi ha i també com funcionen els cotxes 
elèctrics i la seva possible contaminació. I a continuació vaig fer la part més experi-
mental del meu treball de recerca, on vaig fer un experiment sobre la contaminació 
atmosfèrica dels vehicles. L’experiment constava de dos estudis, per una banda, una 
comparació de vehicles de diferents anys i, per l’altra, una comparació de vehicles 
actuals amb diferents motors, segons el combustible que utilitzen. Per realitzar 
aquests dos estudis, vaig analitzar al laboratori el material que tenia i a partir d’aquí 
vaig extreure les conclusions.

Conclusions
Un cop acabat aquest treball, puc dir que vaig complir els meus objectius principals, 
que eren conèixer i estudiar el canvi climàtic i tot el que aquest comporta i valorar 
les meves hipòtesis en la part pràctica. 
Llegint, veient i escoltant vaig poder realitzar la part teòrica d’aquest treball de re-
cerca per conèixer el canvi climàtic a fons. I duent a terme la part més pràctica del 



treball vaig poder posar en pràctica una de les causes que provoquen el canvi climà-
tic i veure com aquesta actua en funció de diferents factors.
El canvi climàtic és un desafiament que fa molt i molt temps que anem arrossegant 
i que reclama fer allò que no hem fet mai encara en el planeta: pensar junts i per 
l’interès general de tots. Hem d’intentar solucionar-ho o almenys evitar que empitjo-
ri i tots hi hauríem de posar de la nostra part perquè, tot i que nosaltres no ho ve-
iem, els petits canvis són poderosos i crec que en el nostre dia a dia nosaltres també 
podem fer coses per ajudar el medi ambient. 
Si aquests canvis no es fan aviat i no actuem per intentar evitar situacions desas-
troses, ens trobarem en la situació que en el dia de demà, a conseqüència de tot 
això que estem fent malament, acabaran passant coses terribles, que realment ja es 
comencen a veure avui en dia. Moltes de les evidències que he esmentat en la part 
teòrica ho demostren i els escenaris futurs que es poden preveure a causa del canvi 
climàtic, també. Per aquest motiu és imprescindible donar la importància que es 
mereix a aquest tema i començar a actuar tan aviat com es pugui. Al llarg del treball 
he mencionat mesures que poden ajudar a frenar el canvi climàtic i tenim la sufici-
ent informació i les eines necessàries per crear canvis en la nostra vida, per buscar 
solucions i mètodes que ens ajudin a frenar la crisi climàtica, a conservar el nostre 
planeta i a la vegada la nostra existència. 
En les conclusions dels experiments de la part pràctica vaig poder veure com l’ús 
dels vehicles en excés és un exemple del mal que nosaltres, els humans, fem al 
planeta Terra, potenciant el canvi climàtic i alimentant-lo dia a dia. Però també de-
mostra com podem actuar d’una manera eficient i què podem fer per emetre menys 
emissions. 
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