Desenvolupament sostenible
Mans a l’obra amb els ODS!

Nom: ……………………………………….

Mans a l’obra amb els ODS!
Has sentit a parlar del canvi climàtic? Saps què són els Objectius de Desenvolupament
Sostenible? T’han dit que el nostre planeta està en perill? Què fas tu perquè esta situació
millore?
Segurament has sentit a parlar de moltes d’estes coses i quasi amb tota seguretat tu poses de
part teua perquè esta realitat canvie a millor, però potser ni ho saps!
En les activitats que et proposem a continuació treballarem tots estos conceptes,
reflexionarem sobre quines coses fem i, el millor de tot, buscarem idees creatives per a
contribuir encara més perquè el nostre planeta estiga més net i siga més just per a totes les
persones i els éssers vius que l’habitem.
Comencem amb un vídeo curtet?

The Global Goals. La lliçó més gran del món.
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Treball individual:
Aprenem sobre els ODS
Què podem fer?
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Aprenem sobre els ODS
Tal com ens conten en el vídeo, els líders mundials es van reunir en 2015 per a adoptar
mesures urgents a fi d’aconseguir un desenvolupament sostenible. És a dir, han ideat un pla
per a protegir el planeta contra el canvi climàtic i per a aconseguir que el món siga més
equitatiu i més just. En esta reunió van aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
agrupats en 5 àmbits fonamentals: Pau, Persones, Prosperitat, Planeta i Aliances.
Mira amb atenció la imatge que tens a continuació i intenta ubicar cada ODS en el lloc
corresponent.
1. Pobresa 2. Fam 3. Salut 4. Educació 5. Igualtat de gènere 6. Aigua
7. Energia 8. Treball i Economia 9. Infraestructures 10. Desigualtats 11. Ciutats
12. Consum 13. Canvi climàtic 14. Oceans 15. Medi ambient 16. Pau i justícia 17.
Aliances
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Nom: ……………………………………….

Què podem fer?
Els 17 ODS s’han d’haver assolit l’any 2030 amb l’objectiu de posar fi a la pobresa, lluitar
contra la desigualtat i la injustícia i fer front al canvi climàtic. Però per a aconseguir-ho és
fonamental que ens comprometem tots i totes: els governs, les empreses, les institucions
internacionals i, per descomptat, els ciutadans i ciutadanes. I tu deus pensar: i què puc fer jo?
Doncs moltes més coses de les que penses. Descobrim-ne algunes!
Ens agradaria que véreu un fragment del vídeo de Natalia Vargas Gómez per a descobrir que
va fer ella a la seua escola. El vídeo complet és molt interessant i a partir del minut 6 explica
l’acció que va dur a terme Natalia amb els seus companys i companyes.
Els objectius per al desenvolupament sostenible | Natalia
Vargas Gomez | TEDxYouth@CVF

Treball en equip
A jugar!
Mans a l’obra amb els ODS!

Com ja us hem explicat abans, este pla ideat per les Nacions Unides l’hem d’haver complit el
2030, però no falta tant per a aquell any! I cal que tots i totes ens posem mans a l’obra per a
aconseguir els 17 ODS.
I us deveu preguntar: quines coses concretes podem fer? Doncs hi ha tres coses fonamentals a
la mà de qualsevol ciutadà o ciutadana compromés que pot dur a terme:
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Donar a conéixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ja els coneixeu, així
que és fàcil!



Defensar les persones que són tractades de manera injusta i respectar els drets
humans.



Pensar què podem fer per a contribuir a cada un dels ODS en el nostre dia a dia.

A jugar!
Per a ajudar-nos a pensar i reflexionar sobre tot el que podeu fer
com a ciutadans i ciutadanes compromesos, hem dissenyat un joc
de taula que es diu Sostenipoly. I això què és? Us deveu preguntar.
Doncs és un joc dissenyat especialment per a treballar de forma
divertida el desenvolupament sostenible i el que podem fer per a
contribuir a aconseguir-ho.
El docent us explicarà com ho podeu fer, però necessitem que
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estigueu molt atents i atentes, perquè després us demanarem que feu un xicotet treball en
grup seguint l’exemple del que us ha contat Natalia Vargas en el vídeo que heu vist.
Preparats i preparades? A jugar!
https://teamconsum.consum.es/val/sostenipoly/
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Mans a l’obra amb els ODS!
Heu agafat idees? Ja esteu pensant què podeu fer? Si encara no ho teniu clar, no patiu! Ara us
proposem treballar en equips de 4 o 5 per a idear entre tots i totes el vostre propi pla. Per a
fer-ho us proposem els passos següents:
1.

Trieu un ODS.

2.
ho.

Penseu en diverses idees que les persones puguem fer per a contribuir a aconseguir-

3.

Seleccioneu la millor idea entre tots i totes.

4.

Analitzeu la idea i desenvolupeu una proposta de solució.

5.

Experimenteu i proveu que la vostra proposta de solució pot funcionar.

6.
Finalment, expliqueu-la en un vídeo perquè qualsevol persona que vulga la puga posar
en pràctica.
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