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2 Resum executiu 

L’educació té un gran potencial transformador per forjar una consciència col·lectiva respecte a 
problemàtiques de les societats contemporànies, entre les quals destaca el canvi climàtic. En el marc del 
projecte SOMBLAU, volem examinar la percepció de les persones responsables de les escoles de la ciutat de 
Barcelona sobre el canvi climàtic, els riscos que hi van associats i les polítiques per pal·liar-los, així com 
quines són les accions—si n’hi ha—que s’estiguin duent a terme al respecte en els centres educatius en 
qüestió. 

A través d’una enquesta que han respòs 80 càrrecs directius de centres escolars d’educació primària, s’han 
pogut intuir diverses tendències interessants en relació a aquesta temàtica. Les persones que han participat 
sembla que tenen coneixements bàsics sobre les causes i els riscos generals de la crisi climàtica, encara que 
no tenen tan clares les possibles respostes que es podrien articular per fer-hi front. Mentre que la majoria 
són conscients de la gravetat de les conseqüències que implica el canvi climàtic (i ja s’han dut a terme 
accions al respecte), també reconeixen la poca importància que encara avui té aquesta problemàtica en el 
temari escolar, aspecte que aspiren a canviar. De totes maneres, la desconfiança i el desconeixement 
respecte a les polítiques municipals per afrontar el canvi climàtic s’entremesclen amb un possible biaix 
cognitiu que deixa entreveure, entre altres coses, la necessitat d’una resposta democràtica, col·lectiva i 
(ben) informada que la societat civil reclama per fer front a la crisi climàtica. 

Estudis addicionals amb més mostres, qüestionaris més detallats i, en especial, un abast geogràfic més 
ampli serien útils per confirmar i aprofundir en les tendències observades. En última instància, l’objectiu és 
el d’entendre com es podria millorar l’educació en canvi climàtic d’una ciutadania que vol conèixer més—i 
millor—la crisi que amenaça la continuïtat de la civilització (post)industrial tal com la coneixem avui en dia. 
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3 Introducció 

L'educació ha estat tradicionalment una eina per a facilitar l'adaptació de les persones i les societats a 
factors canviants en el món i per tant a factors de risc. De fet, les Nacions Unides considera que l'educació 
és un factor essencial en la lluita contra la crisi climàtica, ja que pot determinar la forma en què pensem, 
actuem i ens relacionem amb els altres i amb el planeta1. Per tant, invertir en una educació que ensenya a 
la societat a adoptar estils de vida més sostenibles pot ser fins i tot més determinant en l'adaptació i 
mitigació del canvi climàtic que la inversió en infraestructura i en l'economia en general. 

No obstant això, el projecte La societat davant el canvi climàtic2 mostra que a Espanya hi ha una lleu 
correlació estadística entre el nivell d'estudis i la percepció i el coneixement general del canvi climàtic. Això 
pot indicar que pesi al consens científic sobre l'immens impacte que té el canvi climàtic en la societat actual 
i que tindrà en generacions futures, hi ha una complexa i ineficaç comunicació i educació del canvi climàtic 
en el sistema escolar. Per aquesta raó, és de summa importància entendre l'estat actual de l'educació del 
canvi climàtic en el sistema educatiu per a poder millorar aquest aspecte. Aquesta enquesta té l'objectiu de 
contribuir a l'enteniment de l'estat actual de l'educació del canvi climàtic a partir d'explorar la percepció del 
risc i grau de coneixement del canvi climàtic dels directors/as dels centres educatius a Barcelona. 

L'enquesta té 15 preguntes repartides en tres blocs temàtics: 1) Coneixement general del canvi climàtic (5 
preguntes); 2) Percepció del risc i de responsabilitats (7 preguntes), i 3) Coneixement de les polítiques 
municipals contra el canvi climàtic (3 preguntes). Les preguntes són tancades i estan dissenyades per a 
facilitar la identificació de prejudicis cognitius dels participants en relació als blocs temàtics de l'enquesta. 

L'enquesta està dirigida als directors i directores dels centres públics, concertats i privats d'educació 
primària i secundària del municipi de Barcelona. Es va enviar a través de correu electrònic utilitzant Google 
Forms i estava obert des del 5 de maig al 12 de juny del 2019. 

 

1 UNESCO (2017) Changing Minds, Not the Climate: The Role of Education. París: UNESCO Education Sector. 

2 Meira, P. A., et al. (2011) La sociedad ante el cambio climático. Conocimientos, valoraciones y comportamientos en la población 
española. Madrid: Fundación Mapfre. 
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4 Resultats 

El primer bloc temàtic són cinc qüestions que exploren el grau de coneixement general dels directors/as 
sobre el canvi climàtic. La primera pregunta busca captar si el participant entén principis bàsics de les 
causes del canvi climàtic antropogènic i els principals riscos que comporta. Això es va realitzar a partir de 
preguntar si s'està d'acord amb les següents afirmacions: 1A) “Les temperatures mitjanes globals han 
augmentat des de la revolució industrial principalment a causa del consum humà de combustibles fòssils”, i 
1B) “El canvi climàtic és un risc a la salut pública, a l'economia, a la seguretat internacional, i a la 
biodiversitat.” 

 

Qüestió 1A: Les temperatures mitjanes globals han augmentat des de la revolució industrial principalment degut al 
consum humà de combustibles fòssils 

 

 

El 99% dels enquestats estan d'acord amb l'afirmació 1A, mentre que la totalitat dels enquestats ho estan 
amb el 1B. 

 

Qüestió 1B: El canvi climàtic és un risc a la salut pública, a l'economia, a la seguretat internacional, i a la biodiversitat 
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El fet que gairebé tots/es els/es participants estan d'acords amb aquestes afirmacions indica que els 
directors/as dels col·legis de Barcelona tenen un enteniment almenys de nivell bàsic de les causes i dels 
riscos del canvi climàtic.  

La segona i tercera pregunta exploren el nivell de coneixement sobre activitats d'adaptació i mitigació del 
canvi climàtic.  

La segona pregunta demana als participants que assenyalin les mesures de la llista que són d'adaptació. Les 
opcions més votades van ser “fomentar l'educació ambiental” (97,5%), “incrementar la densitat d'àrees 
verdes urbanes” (97,5%) i “produir aliments a partir de principis de l'agroecologia” (88,8%). Mentre que 
aquestes respostes són correctes, cal notar que incrementar la densitat d'àrees verdes urbanes contribueix 
a l'adaptació sempre que s'opti per flora que no contribueixi a l'escassetat d'aigua. A més, crida l'atenció els 
pocs vots que van obtenir “pintar paviments i terrats de color blanc” (21,3%) i “la construcció de dics” 
(13,8%), que són dues mesures clares d'adaptació al canvi climàtic. D'altra banda, és raonable que “reduir 
la desigualtat social” va ser votat només pel 57,5% dels participants, ja que, si es redueix la desigualtat 
social, però hi ha més pobresa llavors empitjora la capacitat d'adaptació de la societat. D'altra banda, si es 
redueix la desigualtat i hi ha més riquesa, augmenta la capacitat de la societat a afrontar els efectes del 
canvi climàtic, però també pot augmentar el consum i els gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) i per tant 
empitjorar la crisi climàtica. 

 

Qüestió 2: Les mesures d'adaptació són aquelles que redueixen la vulnerabilitat dels sistemes socials i biològics als 
efectes del canvi climàtic. Quines de les següents opcions són mesures d'adaptació? 

 

 

La tercera pregunta demana als participants que assenyalin les mesures de la llista que són de mitigació. 
Efectivament, les quatre mesures més votades són les mesures de mitigació. La més votada és la 
“repoblació forestal” (95%), seguit per “educació ambiental” (88,8%), “creació de parcs solars” (87,5%) i 
“consumir productes locals” (85%). No obstant això, crida l'atenció que un 40% dels participants va indicar 
que “recollir plàstics a la platja” és una mesura de mitigació quan no té cap impacte en els nivells de GEH en 
l'atmosfera. La mesura menys votada va ser “pintar paviments i terrats de color blanc” (11,3%), una mesura 
d'adaptació però que tampoc té cap efecte en els nivells de GEH en l'atmosfera. 
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Qüestió 3: La mitigació fa referència a intervencions que busquen reduir el nivell de gasos amb efecte d'hivernacle 
(GEH) en l'atmosfera. Quins dels següents processos contribueixen a la mitigació del canvi climàtic? 

 

 

La següent pregunta explora el grau de coneixement de les fonts de GEI en preguntar com afecten una 
sèrie de factors en els nivells de GEI en l'atmosfera. La majoria van indicar de forma correcta que el 
transport convencional i el comerç internacional augmenten les emissions i que els arbres i els parcs eòlics3 
disminueixen les emissions. No obstant això, més de la meitat dels enquestats van indicar erròniament que 
les centrals nuclears augmenten els nivells de GEI. Malgrat l'alt risc que tenen les centrals nuclears respecte 
als nivells de radiació, no emeten cap GEH i per tant aquest resultat indica que els directors i directores 
poden tenir cert prejudici cognitiu davant l'energia nuclear. 

 

Qüestió 4: Com afecten els següents factors en el nivell de GEH? 

 

 

 

3 Els enquestats també van encertar si van indicar que els parcs eòlics “no tenen efecte” en els nivells de GEI, ja que podrien haver 
argumentat que només disminueixen emissions si substitueixen producció d'energia fòssil. 
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L'última pregunta del bloc cerca conèixer el grau de coneixement dels directors/as sobre els impactes del 
canvi climàtic a Barcelona en 2030. Les tres opcions més triades també són les correctes: “farà més calor i 
hi haurà menys recursos hídrics” (98,8%), “hi haurà major presència de meduses” (61,3%) i “augmentarà el 
risc de contreure dengue” (28,7%). Així i tot, destaca el relatiu sota percentatge d'enquestats que van triar 
que augmentarà el risc de contreure dengue. De fet, en 2018 va aparèixer el primer cas de dengue 
autòcton contret a Barcelona4, risc que augmentarà amb les pujades de les temperatures a causa de la crisi 
climàtica. 

 

Qüestió 5: Quins seran els principals efectes del canvi climàtic en el context de Barcelona fins a 2030? 

  

 

La primera pregunta del bloc de percepció de risc i responsabilitats del canvi climàtic busca conèixer si els 
enquestats creuen que s'aconseguirà limitar l'escalfament global a 1.5 °C. El 62,5% respon que no 
s'aconseguirà i per tant l'escalfament global superarà els 1.5 °C. Això és una resposta raonable considerant 
el poc temps que queda per a actuar per a evitar superar la franja dels 1.5 °C i que malgrat gairebé trenta 
anys d'acords climàtics els nivells de GEH anuals han augmentat. 

 

Qüestió 6: La comunitat científica sosté que limitar l'escalfament global a 1.5 °C reduiria enormement els riscos del 
canvi climàtic, però fer-ho requeriria canvis immediats sense precedents. Creus que s'aconseguirà? 

 
 

4 Mouzo, J. (2018, 16 de novembre) Detectado en Cataluña el sexto caso de dengue autóctono en España. El País. Accés 4 de 
novembre de 2019: https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html 

https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html
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Malgrat el pessimisme en la resposta anterior, el 93,7% dels directors/as indiquen que han adoptat alguna 
mesura per a reduir la petjada de carboni del seu respectiu col·legi. Les mesures més votades són reduir el 
consum energètic (63,7%), millorar l'eficiència energètica (52,5%) i consumir productes locals (46,3%). 

 

Qüestió 7: Quins canvis heu adoptat per a reduir la petjada de carboni de la vostra escola? 

  

 

Seguidament, se'ls va demanar que triïn un número de l'1 al 10 per a indicar sobre la seva percepció de la 
gravetat que té el problema del canvi climàtic actualment (10 sent el major nivell de gravetat). El 58,8% va 
triar un 10, seguit per un 9 (26,3%), un 8 (8,8%), un 7 (5%) i un 6 (1,3%). 

 

Qüestió 8: En termes generals, com de seriós creu que és el problema del canvi climàtic actualment? 
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La majoria dels enquestats consideren que els governs, empreses, centres escolars, mitjans de 
comunicació, comunitat científica i els ONG tenen un elevat grau de responsabilitat d'informar els 
barcelonins sobre assumptes relacionats al canvi climàtic. No obstant això, consideren que els que tenen 
més responsabilitat són els governs (87,5%), la comunitat científica (84,8%) i els mitjans de comunicació 
(82,3%). 

 

Qüestió 9: Quin grau de responsabilitat d'informar als barcelonins en matèria de canvi climàtic creus que tenen les 
següents institucions? 

 1 (gens 
responsable) 

2 3 4 5 (molt 
responsable) 

Governs 2,5% 3,8% 1,3% 5% 87,5% 

Empreses 6,3% 5% 12,5% 20% 56,3% 

Centres 
escolars 

1,3% 0% 10% 7,5% 81,3% 

Mitjans de 
comunicació 

1,3% 3,8% 3,8% 8,9% 82,3% 

Comunitat 
científica 

0% 1,3% 3,8% 10,1% 84,8% 

Les ONG 2,8% 1,3% 6,3% 7,5% 81,3% 

 

Notablement, el 67,5% dels centres diuen haver informat els estudiants sobre l'he fet que els anys 2016 i 
2018 van ser els més calorosos des que hi ha registres. Mentre que el 15% sosté que no s'ha parlat sobre 
aquest fet i gairebé el 9% diu haver informat sobre aquest fet sense relacionar-lo al canvi climàtic. 

 

Qüestió 10: Com heu abordat el fet que entre els anys 2016 i 2018 han estat els més calorosos des que hi ha registres? 

 

 

Més important, és saber el grau d'importància que té el canvi climàtic en el temari escolar. Sobre aquest 
aspecte, gairebé el 49% de les escoles indiquen que el canvi climàtic té poca importància en el temari 
escolar però que estan plantejant augmentar la seva importància. Mentre que el 37,5% sosté que té un pes 
molt important i el 11,3% diu que és poc important en el temari escolar. 
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Qüestió 11: Quin grau d'importància té el canvi climàtic en el temari escolar? 

 

 

Per a contextualitzar millor les respostes anteriors cal saber la percepció que tenen sobre el grau 
d'importància que té l'educació escolar a facilitar una resposta a llarg termini a la crisi climàtica. El 53,4% 
opina que, en aquest sentit, l'educació escolar té un rol de màxima importància. Mentre que només un 
enquestat opina que no té gens d'importància. 

 

Qüestió 12: Quin grau d'importància creu vostè que té l'educació escolar en facilitar una resposta a llarg termini al 
canvi climàtic? 
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En l'últim bloc busquem com els enquestats perceben les polítiques municipals relacionades al canvi 
climàtic. Més del 70% estan en desacord amb les polítiques municipals. Específicament, el 57,5% creuen 
que són poc ambicioses, el 12,5% sosté que no són adequades i el 1,2% diuen que són massa ambicioses. 
En canvi, només el 17,5% estan d'acord amb les polítiques municipals relacionades al canvi climàtic, mentre 
que 11,3% assumeix no conèixer-les prou per a poder opinar. 

 

Qüestió 13: Creu vostè que el govern municipal està executant unes polítiques adequades en resposta al canvi climàtic? 

 

 

Les següents preguntes ajuden a contextualitzar els resultats de la pregunta anterior. Veiem que, el 70% 
dels enquestats estan en desacord amb les polítiques municipals relacionats al canvi climàtic, alhora que el 
60% assegura no conèixer el Pla Clima, que és l'estratègia de Barcelona en relació al canvi climàtic. No 
obstant això, un 37,5% assegura conèixer-ho. 

 

Qüestió 14: Ha sentit parlar del Pla Clima de Barcelona? 
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A més, gairebé el 59,5% sosté que per a 2030 és assumible reduir menys d'un 30% dels GEH per càpita 
comparat amb els nivells de 2005. És curiós que gairebé el mateix percentatge d'enquestats van opinar que 
les polítiques municipals són poc ambiciosos quan l'objectiu del Pla Clima és reduir per a 2030 un 40% les 
emissions per càpita comparat amb 2005. No obstant això, gairebé un 33% dels enquestats veuen aquest 
objectiu assumible i només el 7,6% consideren que es podria reduir més d'un 50% de les emissions. 

 

Qüestió 15: En el cas de Barcelona, quin percentatge de reducció del GEH per càpita respecte els nivells del 2005 veus 
assumible de cara al 2030? 
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5 Conclusions 

En relació al primer bloc, respecte al coneixement general del canvi climàtic, els directors i directores saben 
identificar les causes i els riscos generals de la crisi climàtica. En canvi, el fet que al voltant del 80% dels 
enquestats no van identificar “la construcció de dics” i “pintar paviments i sostres de blanc” com a mesures 
d'adaptació indica que hi ha una falta de coneixement en relació a possibles respostes a la crisi climàtica. 
Aquest indici és reforçat amb el fet que un 40% dels participants van identificar “recollir plàstics a la platja” 
com una mesura de mitigació.  

En el segon bloc es pot apreciar com els directors i directores són conscients de la gravetat que suposa el 
canvi climàtic: el 94% han adoptat mesures per a reduir la petjada de carboni dels seus respectius centres 
escolars. No obstant això, encara que més del 80% consideren que els centres escolars tenen un grau de 
responsabilitat molt alt en relació a informar els barcelonins sobre el canvi climàtic i el 54% considera que 
l'educació escolar és un factor de màxima importància per a facilitar una solució de llarg termini a la crisi 
climàtica, el 60% dels enquestats confessa que el canvi climàtic és poc rellevant en el temari escolar. La 
nota positiva, és que gairebé el 50% estan plantejant incrementar la importància del canvi climàtic en el 
temari escolar.  

En el tercer bloc hi ha indicis d'un possible prejudici cognitiu en relació a les polítiques municipals 
relacionats al canvi climàtic. Mentre que gairebé el 60% creu que les polítiques municipals són poc 
ambiciosos, un 60% també opina que només és assumible reduir menys d'un 30% de GEI per càpita fins a 
2030 comparat amb els nivells del 2005. No obstant això, el Pla Clima té l'objectiu de reduir els GEI en un 
40% fins a 2030 comparat amb 2005. Mentre que aquesta contradicció pot indicar un prejudici cognitiu, 
també pot indicar una falta de coneixement sobre els objectius de la política municipal sumat amb la 
percepció de falta de mesures en àmbits claus, com és el transport. En definitiva, manca informació per a 
poder confirmar aquest suposat prejudici cognitiu davant les polítiques del govern municipal relacionats al 
canvi climàtic. 
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6 Nota metodològica 

Les dades estadístiques del govern municipal ens indiquen que l'univers de centres escolars a Barcelona 
arriba fins els 421 (centres públics, concertats i privats d'educació primària i secundària). A partir d'aquest 
univers vam realitzar un mostreig aleatori simple de 364 centres. Vam dirigir l'enquesta a tots/es els/les 
directors/as de les escoles de la mostra. A més, vam realitzar diversos recordatoris a totes aquelles escoles 
de la mostra que no van respondre a l'enquesta. Com a resultat vam obtenir la resposta de 80 directors i 
directores de centres escolars. El relatiu alt nivell de respostes ens ha permès realitzar una anàlisi 
probabilística amb un nivell de confiança del 95%, un marge d'error del 9.9 i una distribució de resposta del 
50%. 



Pla Clima – Ajuntament de Barcelona    Som Blau 

 16 de 16  

7 Referències 

Meira, P. A., Arto, M., Heras, F., Montero, P. i Iglesias, L. (2011) La sociedad ante el cambio climático. 
Conocimientos, valoraciones y comportamientos en la población española. Madrid: Fundación Mapfre. 

Mouzo, J. (2018, 16 de novembre) Detectado en Cataluña el sexto caso de dengue autóctono en España. El 
País. Accés 4 de novembre de 2019: 
https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html 

UNESCO. (2017) Changing Minds, Not the Climate: The Role of Education. París: UNESCO Education Sector. 

https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html

