Orientacions per a docents

MATÈRIES:

DESTRESES

LINGÜÍSTIQUES, CIÈNCIES DE LA
NATURALESA, CIÈNCIES SOCIALS
EDAT: 1r a 3r ESO (12- 15 anys),

OBJECTIUS DE LES FITXES DE
TREBALL
La proposta didàctica que us proposem a continuació va enfocada a treballar el desenvolupament
sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Es busca conscienciar l’alumnat
de la importància sobre contribuir a la consecució d’estos objectius mitjançant el coneixement dels
problemes que hi ha a hores d’ara arreu del món. Amb esta finalitat, parlarem de Greta Thunberg i
del moviment estudiantil “Fridays For Future” i de com la joventut de tot el món s’organitza i es
mobilitza pel bé comú.
S’ha dissenyat una proposta basada en metodologies flexibles que permeten adaptar la complexitat
dels continguts i del producte final a l’edat de l’alumnat. Amb les diferents activitats ens agradaria
fer-los veure la importància que els ciutadans i les ciutadanes ens comprometem amb el canvi. Els
convidarem a modificar alguns dels seus hàbits quotidians i a visibilitzar situacions que no
complisquen els ODS.
Finalment, us proposem jugar al Sostenipoly, un joc de taula en línia dissenyat especialment per a
promoure el desenvolupament sostenible i el consum responsable. Esperem que us agra de!

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.
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1 _ Canviar el món també és cosa de joves

En esta primera activitat us proposem visualitzar el discurs de Greta Thunberg en la Conferència
sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides que va tindre lloc a Polònia l’any 2018 i a reflexionar
tot seguit a partir d’unes preguntes.

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.

A més, a continuació us deixem alguns
materials interessants per si voleu aprofundir en el tema amb l’alumnat:


Qui

és

Greta

Thunberg?

https://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/greta-thunberg-laadolescente-que-se-puso-en-huelga-por-el-clima-681551435403


Greta Thunberg a París: “No ens escolteu als xiquets, escolteu els científics”
https://elpais.com/sociedad/2019/07/23/actualidad/1563891282_851539.html



Joventut

urbana

front

al

canvi

https://elpais.com/elpais/2019/08/09/seres_urbanos/1565336435_716242.html
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L’acció contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible són inseparables
https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/cambio-climatico-desarrollosostenible-inseparables.asp



Els objectius per al desenvolupament sostenible | Natalia Vargas Gómez | TEDxYouth@CVF
https://www.youtube.com/watch?v=LcSnHdmz-AA A partir del minut 3:22 se centra en el
desenvolupament sostenible i els ODS



Material didàctic “La petjada ecològica. Com influïx en el desenvolupament sostenible?” Team
Consum. https://teamconsum.consum.es/val/la-petjada-ecologica/

RESPOSTES A LES PREGUNTES DE L’ALUMNAT:

Esteu d’acord amb estos tres propòsits que busquen arribar al Desenvolupament Sostenible? Per
què penses que són importants?
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible - Què són i com es poden assolir.
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g

Però, què és el desenvolupament sostenible? Sabries explicar-ho?
Actualment, la humanitat s’enfronta a nombrosos reptes com és el canvi climàtic, les
desigualtats, la bretxa de gènere o l’escassetat d’aigua i aliment. Només els podrem superar
pensant de forma global i promovent un desenvolupament sostenible.
El desenvolupament sostenible és la millora de les condicions de vida actuals sense perjudicar
els possibles recursos de les pròximes generacions. És una aposta per l’equitat social,
l’equilibri mediambiental i el creixement econòmic. És a dir, no està bé que gastem tots els
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recursos del planeta per a repartir-los entre uns pocs i deixant-ne sense les generacions
futures.
Això vol dir que no podem gastar els recursos que necessitem? Intenta contestar a esta pregunta
de forma raonada.
No exactament. Significa que hem de buscar l’equilibri entre el que necessitem, el que és just
i el que el planeta pot suportar. És a dir, no podem talar un bosc sencer sense pensar en les
conseqüències que tindria per als éssers vius, les persones i el planeta.
Però, per què Greta parla de justícia climàtica? Quina relació hi ha entre el canvi climàtic i el
desenvolupament sostenible?
Com destaquen les Nacions Unides, les inversions en desenvolupament sostenible ajudaran
a fer front al canvi climàtic perquè reduiran les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i
reforçaran la resiliència al clima. I al revés, les iniciatives en l’esfera del canvi climàtic
impulsaran el desenvolupament sostenible.
Fer front al canvi climàtic i fomentar el desenvolupament sostenible són dos cares de la
mateixa moneda que es reforcen mútuament: el desenvolupament sostenible no
s’aconseguirà si no s’adopten mesures contra el canvi climàtic. I al revés, molts dels ODS
aborden els factors desencadenants del canvi climàtic.
Font: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

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.
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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.

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 saben què és el desenvolupament sostenible i com hi contribuïxen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, vos proposem seguir l’exemple de Greta i que els alumnes es facen
sentir Perquè també viuen en este planeta i les seues opinions i accions compten. No deixes que els
facen creure el contrari!
Pots ajudar-te d’esta presentació de CANVA per a
presentar l'activitat, recordant-los que com en qualsevol
activitat d’investigació, és important prendre nota de les
fonts i contrastar la informació.
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Abans de començar, 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!

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? Us 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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