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Joves en acció
No esteu cansats i cansades que vos
diguen que sou menuts i no podeu fer
res? O és que ja us ho heu cregut?
En les activitats que us plantegem tot
seguit parlarem del poder que teniu si us ho proposeu. Per a fer-ho ens centrarem en els Objectius
de Desenvolupament Sostenible, sabeu de què parlem? Descobrim-ho!

Treball en equip
1 _ Canviar el món també és cosa de joves
2 _ Què podem fer entre tots i totes?
3 _ Joc Sostenipoly El desenvolupament sostenible en el nostre dia a dia.

Desenvolupament sostenible / Joves en acció

Nom ____________________________

1 _ Canviar el món també és cosa de joves

Segur que coneixeu persones de la vostra edat que s’han fet famosos: youtubers , actors o actrius de
sèries de televisió, músics… però coneixeu Greta Thunberg i el moviment estudiantil “Fridays For
Future”?

En la presentació de CANVA següent us
ho expliquem breument i, a més,
apuntem

algunes

afirmacions

i

preguntes perquè reflexioneu tots junts
a l’aula.

Però abans de continuar, ens agradaria aclarir algunes coses. Este moviment social, liderat per una
persona tan jove i que s’ha fet visible amb Greta, va començar fa molt de temps. Hi ha moltes
persones i organitzacions que estan mobilitzades i preocupades per la situació actual del nostre
planeta. És fonamental que tots i totes comencem a fer canvis cap a un estil més sostenible.

En este sentit, en setembre de 2015 cent noranta-tres estats membres de l’ONU, reunits en la Cimera
per al Desenvolupament Sostenible, adoptaren l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169
metes.

Desenvolupament sostenible / Joves en acció

Nom ____________________________

Estos objectius se centren en el que es coneix com les 5 P: les persones (People), el planeta (Planet),
la pau (Peace), la prosperitat (Prosperity) i les aliances (Partnership). Estos objectius es van plantejar
amb la finalitat d’assolir tres propòsits fonamentals:

ERRADICAR LA POBRESA
EXTREMA

LLUITAR CONTRA LA
DESIGUALTAT I LA INJUSTÍCIA

LLUITAR CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC

Ara sí, passem a la presentació.

2 _ Què podem fer entre tots i totes?

Ara

que

ja

sabeu

què

és

el

desenvolupament sostenible i com hi
contribuïxen

els

Desenvolupament

Objectius

de

Sostenible,

us

proposem seguir l’exemple de Greta i fervos sentir. Perquè també viviu en este
planeta i les vostres opinions i les vostres
accions compten. No deixeu que us facen
creure el contrari!
Abans de veure la presentació de CANVA d’esta activitat, us proposem que reflexioneu sobre el que
va dir Greta, concretament esta frase:
“He aprés que mai no eres tan menut per a no marcar la diferència. I si uns pocs xiquets i xiquetes
poden aconseguir titulars arreu del món, només per no anar a escola, imagineu-vos que podríem
fer tots junts si realment volguérem”.
Ara, sí. Joves, passem a l'acció!
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3 Joc Sostenipoly El desenvolupament sostenible en el nostre dia a dia.

Per a ajudar-vos a pensar i a reflexionar sobre tot el que podeu fer com a ciutadans i ciutadanes
compromesos, hem dissenyat en Genially el joc de taula Sostenipoly.

I això què és? Vos deveu preguntar. Doncs és un joc dissenyat especialment per a treballar de forma
divertida el desenvolupament sostenible i el
que podem fer en el nostre dia a dia per a
contribuir a assolir-lo.
En el mateix joc teniu un tutorial sobre la
manera de jugar.
Preparats i preparades? A jugar!
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