
   Cru-Evolució
Mira el món diferent! 

Una aposta de ciutadania global 
des de l’escola  

BAT - medi ambient





Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb 
què treballem hem aconseguit que 5,4 milions de persones tin-
guin avui una vida digna. 

MEDI 
AMBIENT



OBJECTIUS
o Conèixer les relacions entre 
la problemàtica del medi am-
bient i el deute extern.
o Promoure una ciutadania 
compromesa amb la conser-
vació dels valors naturals que 
afecten a les persones.
o Reflexionar críticament en 
relació al binomi societat i eco-
nomia, i els seus efectes.

CONTINGUTS
o Definició del concepte 
d’impacte ambiental. Caracte-
rització d’alguns impactes am-
bientals a diferents escales.
o Relació entre desenvolupa-
ment econòmic i medi am-
bient.

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES

o Analitzar diferents problemes ambientals en 
les seves causes, processos i conseqüències, 
tant a escala local com global, i debatre les 
possibles decisions encaminades a promoure 
millores en un marc de cooperació entre co-
munitats i països.

o Reconèixer i avaluar la dimensió social de 
problemes i propostes científiques i tecnolò-
giques en relació amb la salut, la biotecnolo-
gia, el medi ambient, els recursos naturals i les 
aplicacions de les tecnologies de la informació 
i la comunicació. 

o Analitzar i valorar críticament les repercus-
sions del creixement econòmic sobre el medi 
ambient i la qualitat de vida de les persones. 
Tenir opinió sobre els diferents graus de des-
envolupament de les economies i les alterna-
tives al model de creixement.

Deute i Medi Ambient

DESENVOLUPAMENT

o Com afecta el problema del deute extern al medi ambient? Quines repercussions 
té el deteriorament mediambiental en els països que el pateixen? 

o Per grups, es llegirà uns textos sobre la relació existent entre deute extern i recur-
sos naturals. 

o Posteriorment l’alumnat respondrà el qüestionari proposat debatent les respostes. 

o Finalment es treballarà amb una vinyeta relacionada amb el tema que ens ocupa: 
l’alumnat haurà, de la manera més creativa possible, comunicar el missatge de les 
vinyetes a la resta de la classe (posar títol, elaborar un eslògan, etc.).
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CONEGUEM LES DADES... 

• La producció petrolera és una invasió i 
ocupació d’un espai per part de les empre-
ses extractores. Aquestes ocupen terres, 
construeixen carreteres enmig dels boscos, 
s’apropien de les fonts d’aigua i usurpen al-
tres recursos de la zona. Es creen condicions 
d’humiliació i destrucció, intentant callar les 
veus de la gent que hi viu en aquells territoris. 
Els governs permeten l’entrada d’aquestes 
empreses per la pressió que reben de pagar 
el deute extern. Accepten qualsevol propos-
ta, encara que siguin impopular i nociva. 
• Per als cultius de llagostins destinats a 
l’exportació s’han talat a l’Equador el 70% 
dels boscos de manglar, afectant les comu-
nitats que vivien d’ell, de la pesca i a la pro-
tecció de ribes. Això es va evidenciar durant 
el fenomen meteorològic del Niño de 1998, 
que va tenir majors impactes per no comp-
tar amb la protecció dels manglars. 

• El volum d’exportacions de l’Amèrica Llati-
na ha augmentat en deu anys, des de 1985 
al 1994 en un 24%. Des de 1985 al 1996, en 
dotze anys, es van extreure i van enviar  a 
l’exterior 2.706.000 de tones de productes 
bàsics per pagar el deute, la majoria d’ells no 

renovables. No s’ha calculat encara quant 
material es transforma, destrueix o mou 
per aconseguir aquestes exportacions, ni 
quanta població ha estat afectada. Mentre 
que des de 1982 fins a 1996, en quinze anys, 
Amèrica Llatina ha reemborsat als bancs, 
739.000 milions de dòlars, més del doble del 
que tenia el 1982, el deute no ha disminuït 
sinó que ha augmentat.
 • Per obtenir divises amb les que pagar el 
deute extern, molts països es veuen obligats 
a implantar grans extensions de monocul-
tius (cafè, cotó, etc) per vendre a l’estranger. 
Això fa que desapareguin alguns cultius de 
subsistència per a la pagesia que, a més, són 
ecològicament més respectuosos i assegu-
ren l’alimentació de la població. 
• La moda de les fustes tropicals a Europa i 
als Estats Units està acabant amb el bosc de 
Cambodja. En els últims 30 anys, el bosc de 
Cambodja ha decrescut del 70% de la super-
fície total del país, al 30%. Molta d’aquesta 
fusta va a Vietnam, on fabriquen els mobles 
per als mercats europeus i americans. La 
fusta del bosc cambodjà ha estat en moltes 
ocasions moneda de canvi per a la compra 
d’armes. 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE 
MIL PARAULES... 
  
o Posar títol a la imatge. Pot 
ser una frase inventada, un 
refrany conegut, un eslògan 
publicitari, el títol d’alguna 
pel·lícula...
o Fer una pluja d’idees sobre 
la imatge que reflecteixi a 
partir de la primera impres-
sió.
o Realitzar un anunci publici-
tari a partir de la imatge utilit-
zant els models habituals de 
les revistes, la ràdio o la tele-
visió, que reforci o contrasti el 
missatge del dibuix.

Deute i Medi Ambient
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PER A LA REFLEXIÓ...

o A la llum dels textos anteriors, com afecta el problema del deute extern al 
medi ambient? 
o És el deteriorament ambiental un problema dels països que el pateixen direc-
tament o un problema global? Per què? 
o Feu una llista de les coses que utilitzeu diàriament i que contenen petroli o 
derivats. Us ha sorprès? Per què? Quina valoració en feu? 
o Sabíeu que es calcula que tan sols el 8% de la humanitat té vehicle de motor 
propi? Què creieu que passaria si l’ús de l’automòbil privat s’estengués a tot el 
món? 
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