Desenvolupament sostenible
Joves en acció

Nom: …………………………………………

Joves en acció
No esteu cansats i cansades que us 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!
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Treball individual:
Canviar el món també és cosa de joves
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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”?
Si la vostra resposta és afirmativa, genial, però si no sabeu qui és, coneguem-la un poc!

GRETA THUNBERG, la xica que va donar una lliçó al món

Què t’ha semblat? Havies sentit a parlar de Greta? Si t’interessa saber un poc més sobre esta
xica, el teu docent té alguns articles interessants sobre ella i sobre tot el que fa.
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, van adoptar l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i 169 metes. 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

Estàs d’acord amb estos tres propòsits que busquen arribar al desenvolupament sostenible?
Per què penses que són importants?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Però, què és el desenvolupament sostenible? Sabries explicar-ho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Això vol dir que no podem gastar els recursos que necessitem? Intenta contestar a esta
pregunta de forma raonada.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Però, per què Greta parla de justícia climàtica? Quina relació hi ha entre el canvi climàtic i el
desenvolupament sostenible?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treball en equip
Què podem fer entre tots?
El desenvolupament sostenible en el nostre dia a dia. Joc de taula Sostenipoly

Per tot això us proposem que reflexioneu sobre el que diu Greta, concretament en 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”.
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Joves en acció
Ara que ja sabeu què és el desenvolupament sostenible i com hi contribuïxen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, us proposem seguir l’exemple de Greta i fer-vos sentir. Perquè
també viviu en este planeta i les vostres opinions i les vostres accions compten. No deixeu que
us facen creure el contrari!
Per a fer-ho possible treballarem en grups de quatre o cinc alumnes a fi de visibilitzar
situacions que considerem que no contribuïxen gens a assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible. Fins a quin punt cada u de nosaltres, i en el nostre dia a dia,
podem contribuir perquè estes situacions deixen de produir-se o perquè milloren?

1- Busqueu notícies d’actualitat, on s’expliquen situacions que no contribuïxen al
Desenvolupament Sostenible. Per a fer-ho podem consultar alguns diaris en línia. Les

©Consum 2017. Tots els drets reservats
Més jocs i recursos per a l’aula en Teamconsum

Desenvolupament sostenible
Joves en acció

Nom: …………………………………………

notícies poden ser sobre medi ambient, igualtat de gènere, consum responsable
d’aigua, dret a l’educació… El vostre docent té alguns exemples que us poden ajudar.
2- Trieu una situació per equip. Podeu seleccionar alguna de les que us hem facilitat com
a exemple, encara que també podeu buscar-ne altres de diferents que es produïsquen
en la vostra escola, poble o ciutat, o que tinga lloc en un altre país o a a tot el món.
3- Comença la vostra faena per a fer-ho visible. Quan ja tingueu clara quina és la
temàtica en què us centrareu, us heu de repartir les diverses tasques que dureu a
terme. Us proposem les següents:
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Creatius: Hauran de crear un vídeo o presentació breu en què es visibilitze la situació.
Reporters: Encarregats d’investigar la situació, les causes, les conseqüències... per a
escriure després un article breu amb el que han descobert.
Ciutadans: Responsables d’escriure una carta o un correu en què denuncien la situació
i demanen que algun organisme oficial hi intervinga. Hauran de pensar a qui faran
arribar la carta: l’ajuntament, el Govern, les Nacions Unides, la premsa...
Equip d’acció directa: Seran els encarregats de pensar què poden fer en el nostre dia a
dia com a ciutadans i ciutadanes compromesos. Esta tasca no és una acció senzilla, us
ajudarà l’apartat “ACCIONS QUOTIDIANES RELACIONES” que heu completat en la taula
anterior i el joc de taula Sostenipoly.
Equip de difusió: Hauran de pensar com difonen el material que crea l’equip. A qui ho
farem arribar? En quin ordre o format? Passarem per les classes? Ho exposarem a les
famílies? També hauran de dissenyar un cartell o tríptic informatiu senzill on
exposaran breument la situació que volen denunciar i convidaran la població a
participar en allò que organitzen.

Juguem al SOSTENIPOLY
Per a ajudar-vos a pensar i reflexionar sobre tot el que podeu fer en el vostre dia a dia com a
ciutadans i ciutadanes compromesos, hem dissenyat 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. Esperem que aprengueu molt i ho passeu molt bé jugant!
https://teamconsum.consum.es/val/sostenipoly/
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