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AIXÒ CREMA - Un curs obert per entendre si això del canvi 
climàtic va amb tu (o no) ½. (2022-2023, 1r semestre) 

Dates: del 10 d'octubre al 6 de novembre de 2022 

Dedicació: 25 hores (gestió autònoma del temps) 

Modalitat: en línia (mitjançant la plataforma Moodle d'ONGAWA) 

Idioma curs: castellà (curs interuniversitari) 

Inscripcions: a partir del 15/09/2022 

 

És per tant això de la crisi climàtica? Quines són les causes i els principals impactes? Estem a 
temps de fer alguna cosa o només ens queda esperar l'apocalipsi? 

I a tu, això com t'afecta? Té alguna cosa a veure amb tu o tampoc n'hi ha per tant? I sobretot, hi 
ha res que puguis fer? Si t'has fet alguna (o totes) aquestes preguntes, aquest és el teu curs. 

Sí, es diu “Això crema (1/2)” perquè és el primer de dos cursos en què abordarem les principals 
claus de la crisi climàtica. En aquest primer, et proposem començar per entendre bé quines són 
les seves causes i les seves principals conseqüències: volem capgirar coses sobre les quals potser 
ja tens una opinió… i també sorprendre't amb perspectives i idees noves. 

Vols entendre i saber més sobre un dels temes estrella de l'agenda política (i de les xerrades 
amb amics i familiars? No ho dubtis: apunta't ja. 

Coordinació del curs: Global Challenge,  és un grup d´estudiants amb ganes de canviar el 
món. Global Challenge és una oportunitat per descobrir i/o aprofundir en aspectes com la 
pobresa, desigualtat, tecnologia per al desenvolupament humà, sostenibilitat, diversitat 
cultural i gènere a través de la pròpia experiència i de manera activa i compatible amb el 
calendari acadèmic. 

Organitzen activitats per millorar l’ entorn universitari, aprendre sobre els temes que 
consideren importants i, sobretot, per passar-ho bé alhora que coneixen altres estudiants amb 
inquietuds i ganes de transformar el món. 

Global Challenge va néixer a la Universitat Politècnica de Madrid i ara actua ja a més de 10 
universitats espanyoles. Compten amb l’impuls d´ONGAWA. 

Més info: http://globalchallenge.es/   
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