La petjada ecològica
Com influïx en el desenvolupament sostenible?

Orientacions per al docent

MATÈRIES: CIÈNCIES, DESTRESES LINGÜÍSTIQUES
EDAT: 2n ESO (13-14)
OBJECTIUS DE LA FITXA DE TREBALL
En esta fitxa que vos presentem, treballarem sobre el concepte de l’esgotament dels recursos
de la Terra i com afecta la fam que patix la meitat del planeta, mentre que l’altra meitat té de
tot i més.
Reflexionarem sobre com nosaltres podem contribuir a combatre la fam al món, per mitjà d’una
alimentació sana i responsable, i per què l’agricultura sostenible és l’opció més viable segons
l’ONU.
L’esgotament extrem de recursos està molt lligat a la fam severa que patixen els països en vies
de desenvolupament, i en esta fitxa ho descobrirem.
En la web sobre Desenvolupament Sostenible de l’ONU, hi pots trobar molta informació d’utilitat
sobre este tema. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
En esta fitxa de treball, el nostre alumnat podrà conéixer la relació entre els termes “fam”,
“sobrecapacitat de la Terra”, “esgotament de recursos”, “petjada ecològica” o “agricultura
sostenible”. L’objectiu no és cap altre que fer-los entendre que la manera en què ens alimentem
influïx en la nostra salut i també repercutix en les condicions de vida de moltes altres persones.
Practicant uns hàbits de vida i de consum sans i responsables, contribuïxen al desenvolupament
sostenible.
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Treball individual
Quant de temps necessitem per a consumir els recursos que produïm?
Més recursos vegetals que animals Una possible solució a la fam

Fitxa de treball per a descobrir què en saben:
A partir de la comprensió lectora sobre una notícia de La Vanguardia en què s’aborda la qüestió
de la sobrecapacitat de la Terra, els alumnes obrin un debat amb reflexions sobre l’esgotament
dels recursos i què podem fer per a evitar-ho, i quina petjada ecològica tenen els aliments que
consumim.
https://www.lavanguardia.com/natural/20170802/43270260867/humanidad-agota-recursosun-ano-tierra.html
D’altra banda, els animem perquè reflexionen sobre el tipus d’aliments que prenen cada dia i si
creuen que estan en línia amb les propostes de l’ONU per al desenvolupament sostenible, on es
prioritza el consum d’aliments d’origen vegetal per davant dels d’origen animal.
Per a ampliar informació sobre com es pot ser ecològic, en este enllaç trobaràs molta
informació sobre diverses qüestions: https://entrenosotros.consum.es/va/es-eco-es-logic
Per a més informació sobre el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra:
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2
018/

Treball en equip
Les millors idees per a economitzar recursos
L’agricultura sostenible
Poseu en comú les idees que se vos han ocorregut per a economitzar recursos
Trieu per votació les que vos agraden més. Creieu que seria possible posar-les en pràctica?

Per equips, investiguen què és l’agricultura sostenible, calculen la seua petjada ecològica i posen
en comú les idees i conclusions a què han arribat en les activitats individuals.
Amb aquest test senzill tots podem saber si som ecològics:
https://entrenosotros.consum.es/va/eres-ecologic
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