Desenvolupament sostenible
Mans a l’obra amb els ODS!

Orientacions per al docent

MATÈRIES DESTRESES LINGÜÍSTIQUES, CIÈNCIES DE LA NATURALESA, CIÈNCIES SOCIALS
EDAT:
5é (10-11 anys)
6é (11-12 anys)
OBJECTIUS DE LES FITXES DE TREBALL
Per mitjà de la proposta de treball següent us convidem a conéixer els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) que proposa Nacions Unides i a reflexionar sobre què
podem fer com a ciutadans i ciutadanes compromesos, per a contribuir a un món més
sostenible, just i igualitari. Per això us facilitem algunes activitats i vídeos, a més d’un joc de
taula dissenyat expressament amb aquesta finalitat.
Acabarem amb una proposta de treball en equip perquè l’alumnat reflexione, dissenye i pose
en pràctica una solució creativa a una problemàtica relacionada amb els ODS.
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Treball individual:
Aprenem sobre els ODS
Què podem fer?

Per a començar us convidem a veure un vídeo breu amb el vostre alumnat que ens servirà per
a introduir alguns dels aspectes que treballarem.

The Global Goals. La lliçó més gran del món.

Altres materials interessants que us poden servir per a aprofundir-hi un poc més:
Vídeo de la Unesco: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible - Què són i com es
poden aconseguir. https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
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Aprenem sobre els ODS
Una vegada hàgeu vist el vídeo d’introducció, us proposem que intenteu col·locar cada ODS en
el lloc que li correspon. Per a fer-ho, aconselleu l’alumnat que es fixe en les 5 P que s’han
utilitzat per a agrupar els 17 objectius: les persones (People), el planeta (Planet), la pau
(Peace), la prosperitat (Prosperity) i les aliances (Partnership).
Tot seguit us deixem la solució:
Iconografia de les 5 P cedida per la Generalitat Valenciana. Podeu baixar la imatge ací:
http://participacio.gva.es/va/web/cooperacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Què podem fer?
Ens agradaria que véreu un fragment del vídeo de Natalia Vargas Gómez per a descobrir que
va fer ella a la seua escola i que pugueu comentar amb l’alumnat les seues impressions en
acabant. Us proposem que el projecteu a l’aula a partir del minut 6:39; encara que tot el vídeo
té interés, pot ser que es faça un poc llarg.
Vocabulari del vídeo que pot resultar confús i que convindria aclarir abans: Saló - classe,
grenetina - gelatina
Els objectius per al desenvolupament sostenible | Natalia Vargas Gomez |
TEDxYouth@CVF https://www.youtube.com/watch?v=LcSnHdmz-AA

Altres materials que poden ser interessants per a treballar a l’aula:
Fundació
Aquae.
Què
és
el
Desenvolupament
https://www.youtube.com/watch?v=3_J3t9AmgAY&t=

Sostenible?

Google Science Fair 2013. La Cara Amable del Món- JOVE TURCA INVENTA PLÀSTIC DE
PELL DE BANANA https://www.youtube.com/watch?v=ljwz6rTR3BQ
Ecoembes- L’imaginatiu tallador que dos joves inventors han dissenyat per a reutilitzar
botelles de plàstichttps://www.amarilloverdeyazul.com/el-imaginativo-cortador-quedos-jovenes-inventores-han-disenado-para-reutilizar-botellas-de-plastico/
Entre Nosotros. Consum- A la platja o a la muntanya, amb materials sostenibles
https://entrenosotros.consum.es/va/muntanya-o-platja-amb-materials-sostenibles

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

En esta segona part de la seqüència didàctica us proposem que l’alumnat treballe en grups de
4 o 5. Reflexionarem sobre com de sostenible és el nostre dia a dia per mitjà del joc de taula
Sostenipoly. I en acabant seguirem l’exemple de Natalia i desenvoluparem propostes de
solució a problemes relacionats amb els ODS. Tot això partint de tres coses fonamentals que
els ciutadans i ciutadanes podem fer:
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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.

A jugar!
Per a ajudar-nos a pensar i reflexionar sobre tot el que podeu fer
com a ciutadans i ciutadanes compromesos, hem disseny un joc de
taula que es diu Sostenipoly. En l’enllaç que teniu a continuació hi
ha tots els materials que necessiteu per a jugar-hi i les normes del
joc. L’heu d’imprimir i preparar-ho tot abans de jugar. Esperem
que aprendreu molt i ho passareu molt bé jugant!
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 teniu una idea clara, no patiu!
Ara us proposem treballar en equips de 4 o 5 per a idear entre tots i totes el nostre 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 solució.

5.

Experimenteu i proveu que la vostra solució pot funcionar.

6.

Difongueu la vostra proposta.

Ací us deixem algunes idees sobre les quals podeu treballar, però us recomanem compartirles amb l’alumnat únicament si no tenen idees o no saben per on començar:


Reduir el malbaratament de l’aigua, els aliments i l’electricitat.



Fomentar la igualtat de drets de totes les persones. A l’escola, en els esports, a casa,
en el treball…



Defensar les persones que són tractades de manera injusta



Fomentar l’ús de transports col·lectius o no contaminants.
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Reduir o eliminar el fem i el plàstic dels mars i oceans.



Promoure el reciclatge i la reducció de residus.



Fomentar la neteja d’espais naturals i la reforestació.



Ser responsables en les compres i buscar un segon ús als objectes o productes.

Algunes iniciatives que us poden inspirar:


Centro Guadalinfo. Projecte “GENIAL SENSE PLÀSTICS”.
https://www.youtube.com/watch?v=7MpQul8s3Pc



Col·legi la Salle. Mercat solidari



https://www.youtube.com/watch?v=iCbQ-5w49fo



Col·legi San Ignacio. Empatitzar amb persones majors.
https://www.youtube.com/watch?v=xQcvFyM8CgQ

Ayúdanos a mejorar
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Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre este material
educativo, respondiendo a la encuesta en línea a la que
podéis acceder clicando aquí. No os ocupará más de 2
minutos. ¡Muchas gracias por vuestro tiempo y por
ayudarnos!

