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L’OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC és un centre destinat específicament a un problema 
ambiental global com és el canvi climàtic. Entre els seus objectius destaquen la lluita front al 
canvi climàtic, la formació i la sensibilització ciutadana, així com mostrar la contribució de Valèn-
cia al desenvolupament sostenible.

El disseny del centre i dels seus recursos expositius conformen un espai interactiu i dinàmic, que 
servix com punt de trobada per a tot tipus de públic. Amb el suport d’avançada tecnologia, nove-
dosos sistemes audiovisuals i un equip d’educadors ambientals, la visita es convertix en una expe-
riència totalment interactiva i enriquidora.

961 335 071
 
observatori@canviclimatic.org
www.canviclimatic.org

 

El centre està obert al públic de 
dilluns a divendres en horari de 9 a 14 
h i de 15 a 19h. Dissabtes de 10 a 14h.

 

Tramvia (línies 4 i 6) 
Autobús de la EMT (línies 92, 19 i 32).

La visita i els tallers són gratuïts.

Activitats per a tots els col·lectius.

L’activitat s’oferix tant en castellà com en valencià.

Carrer del Doctor Lluch 60, de València

OPCIÓ A
Duració: 45 minuts
Visita didàctica a l’Observatori 
del Canvi Climàtic

OPCIÓ B
Duració: 45 minuts
Taller temàtic a triar

OPCIÓ C
Duració: 2 hores
Visita didàctica a l’Observatori 
del Canvi Climàtic + taller 
temàtic a triar

OPCIÓ D
Duració: 3 hores
Visita didàctica a l'Observatori 
del Canvi Climàtic + Taller 
temàtic dels Aliments + visita 
al Mercat de Cabanyal

Màxim 30 participants acompanyats en tot moment pels seus responsables.

ACTIVITATS

SOL·LICITA



RESIDUOS
¿Conoces la regla de las 3 R? ¿Sabes cómo reducir la 
cantidad de residuos que generas? ¿Somos conscien-
tes de todos los residuos plásticos que consumimos? 
¿Reciclamos o separamos? ¿Sabes lo que se tira a 
cada contenedor? ¿Dónde van los residuos que tiras a 
los contenedores? 

ENERGÍA
¿Conoces de qué tipos de energía disponemos? 
¿Cómo llega la electricidad a tu casa? ¿Malgastas la 
energía o la usas de manera eficiente?  ¿Cómo pode-
mos ahorrar en el gasto energético? ¿Tu consumo de 
luz en casa produce emisiones de gases de efecto 
invernadero? 

AGUA
¿Sabes cómo se distribuye el agua en nuestro plane-
ta? ¿Has oído hablar del ciclo del agua? ¿Realmente 
sabemos la cantidad de agua dulce que hay en nues-
tro planeta? ¿Sabes lo que es la huella hídrica? 
¿Cómo podemos ahorrar agua en nuestro día a día?

ALIMENTACIÓN
¿Qué relación tiene nuestra compra con el cambio 
climático? ¿Te has planteado alguna vez de dónde 
viene tu comida? ¿Conoces los productos de proximi-
dad o ecológicos? ¿Qué significa la temporalidad en 
nuestros alimentos? ¿Qué alternativas tenemos para 
comprar productos menos envasados? ¿Qué relación 
hay entre el derroche alimentario y los gases de 
efecto invernadero?

MOVILIDAD
¿Cómo influye tu manera de moverte en el cambio 
climático? ¿Existen maneras de desplazarse más 
sostenibles que otras? ¿Qué barreras nos encontra-
mos a la hora de movernos por la ciudad?

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Qué es el cambio climático? ¿Y el efecto invernade-
ro? ¿Podemos reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o frenar el aumento de temperatu-
ra? ¿Puedo hacer algo para mitigar el cambio climáti-
co? ¿Y para adaptarme?

TALLERES EDUCATIVOS

A escoger un taller temático por visita. Las acti-
vidades se adaptarán siempre a la edad y nivel 
de los asistentes. Cada taller tratará de dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

RESIDUS
Coneixes la regla de les 3 R? Saps com reduir la quan-
titat de residus que generes? Som conscients de tots 
els residus plàstics que consumim? Reciclem o sepa-
rem? Saps el que es tira a cada contenidor? On van 
els residus que tires als contenidors?

ENERGIA
Coneixes de quins tipus d'energia disposem? Com ve 
l'electricitat a la teua casa? Malgastes l'energia o la 
uses de manera eficient?  Com podem estalviar en la 
despesa energètica? El teu consum de llum a casa 
produeix emissions de gasos d'efecte d'hivernacle? 

AIGUA
Saps com es distribueix l'aigua en el nostre planeta? 
Has sentit parlar del cicle de l'aigua? Realment sabem 
la quantitat d'aigua dolça que hi ha en el nostre plane-
ta? Saps el que és la petjada hídrica? Com podem 
estalviar aigua en el nostre dia a dia?

ALIMENTACIÓ
Quina relació té la nostra compra amb el canvi climà-
tic? T'has plantejat alguna vegada d'on ve el teu 
menjar? Coneixes els productes de proximitat o 
ecològics? Què significa la temporalitat en els nostres 
aliments? Quines alternatives tenim per a comprar 
productes  menys envasats? Quina relació n’hi ha 
entre el malbaratament alimentari i els gasos d’efecte 
hivernacle?

MOBILITAT
Com influeix la teua manera de moure't en el canvi 
climàtic? Existeixen maneres de desplaçar-se més 
sostenibles que altres? Quines barreres ens trobem a 
l'hora de moure'ns per la ciutat?

CANVI CLIMÀTIC
Què és el canvi climàtic? I l'efecte hivernacle? Podem 
reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle o 
frenar l'augment de temperatura? Puc fer alguna 
cosa per a mitigar el canvi climàtic? I per adaptarme?

TALLERS EDUCATIUS

A triar un taller temàtic per visita. Les activitats 
s'adaptaran sempre a l'edat i nivell dels assis-
tents. Cada taller tractarà de donar resposta a 
les següents preguntes:


