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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Un any més insistim en la importància de conèixer i treballar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, i considerem que el compromís amb aquesta agenda és una
prioritat. Les activitats d’enguany se centraran concretament en el ODS 4: Educació de
qualitat, que diu textualment “garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat
i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots i totes”.
Des de l’any 2000 s’ha registrat un enorme progrés en la meta relativa a l’educació primària
universal. La taxa de matrícula va aconseguir el 91% a les regions en desenvolupament en
2015 i la quantitat de nens/es que no assisteixen a l’escola va disminuir gairebé a la meitat a
nivell mundial. A més, hi ha hagut augments significatius en les taxes d’alfabetització i més
nenes assisteixen a l’escola. No obstant això, el progrés també ha estat difícil a les regions en
desenvolupament degut als alts nivells de pobresa, conflictes armats i altres emergències.
A Àsia Occidental i el Nord d’Àfrica, els conflictes armats en curs han augmentat la
proporció de nens que no assisteixen a l’escola, constituint una tendència preocupant.
L’objectiu d’aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per a tots i totes es basa en la
ferma convicció que l’educació és un dels motors més poderosos i provats per a garantir
el desenvolupament sostenible. A aquest efecte, l’objectiu busca assegurar que totes les
nenes i nens completin la seva educació primària i secundària gratuïta per a 2030. També
aspira a proporcionar accés igualitari a formació tècnica assequible i eliminar les disparitats
de gènere i ingressos, a més d’aconseguir l’accés universal a educació superior de qualitat.

OBJECTIU GENERAL
Conèixer les situacions de desigualtat que existeixen en el món en l’accés a l’educació,
així com reflexionar sobre la necessitat d’una educació de qualitat universal per a tots i
totes en la carrera per aconseguir un desenvolupament sostenible.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Reflexionar i aprofundir sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
conèixer com s’interrelacionen els ODS entre si i la relació amb les nostres vides.
⃣

Interioritzar la importància d’una educació de qualitat per a la vida de les persones,
i el desenvolupament dels pobles.
⃣
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⃣

Adquirir els compromisos necessaris per a l’avanç dels ODS, concretament el ODS 4.

Conèixer les diferències i les desigualtats que existeixen en altres parts del món
respecte a l’accés a l’educació.
⃣

⃣

Acostar-nos a la realitat educativa del nostre país.

TIPUS D’ACTIVITAT
5 activitats pensades per a les sessions de tutoria (a causa de la seva durada algunes
activitats es poden dividir en dues sessions diferents).
⃣

⃣

4 activitats per a les reflexions del matí.
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PROPOSTA D’ACTIVITATS: TUTORIES
ACTIVITAT 1:

LA LLIÇÓ MÉS GRAN DEL MÓN

Durada: 2 hores
Material:
⃣

Projector de vídeo

⃣

Foli mida Din A3 per grup

⃣

Retoladors, llapis de colors...

Logos de los ODS (ver anexo 1 o bien acceder a la siguiente página https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/)
⃣

Activitat
Es mostrarà el següent vídeo https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0 , i
s’explicaran els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A continuació, es dividiran als i les
estudiants en grups, lliurant a cada equip una fulla de mida A3, retoladors i els logos dels ODS.
1. Dividir els ODS en les 4 categories identificades per les Nacions Unides: vida sana i
feliç (1, 2, 3, 4) / Planeta sa (6, 13, 14, 15) / futur just i pacífic (5, 10, 16, 17) / Bona economia (7, 8,
9, 11, 12). Aferrar en una fulla A3.
2.

En grups, respondre a les següents preguntes i escriure-les en la fulla:
a. Quants anys tindràs en 2030?
b. Quins Objectius de Desenvolupament Sostenible necessitaràs per a aconseguir els
teus objectius de vida? (envoltar els objectius que es creguin necessaris).

Cada grup ara s’enfoca en l’Objectiu 4 i les seves metes; en la part de baix de la fulla A3 el grup
escriu/dibuixa com seria una escola si s’aconseguís assolir el ODS 4.
3.

El grup escriu recomanacions per a convertir-se en un país on s’implementa ODS 4.

4. El grup escriu recomanacions sobre com podrien en el seu dia a dia, comprometre’s a la
realització del ODS 4.
A continuació, se’ls mostrarà com aquestes activitats són part d’un projecte més gran de
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les Nacions Unides https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/ , on qualsevol escola
pot participar. Estudiants i educadors poden prendre una foto, compartir-la en les xarxes
socials, en la pàgina de les Nacions Unides “la lliçó més gran del món” i pujar-la al mapa:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale=es

ACTIVITAT 2:

EDUCACIÓ JUSTA I INCLUSIVA

Durada: 45 minuts.
Material: projector de vídeo.
Activitat
Començarem per veure el vídeo i el tríptic de la campanya.
Després del vídeo, reflexionarem i iniciarem un debat.
⃣

Què et sembla aquest vídeo?

⃣

Com t’has sentit en veure-ho?

⃣

Ha canviat la teva manera de pensar després de veure el vídeo?

Cada estudiant pot intentar resumir el vídeo en una frase i compartir-lo amb els seus
companys/es de classe.

ACTIVITAT 3:

L’EDUCACIÓ, EL NOSTRE INSTRUMENT

Durada: 1 hora
Material
⃣

Projector de vídeo

⃣

Targetes amb els casos (Annex II)

Activitat
A través dels següents recursos (gràfics, vídeos, infografies) se’ls mostrarà als i les estudiants
les dades sobre l’educació en el món.
⃣

Educació de qualitat

https://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E
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(Idioma anglès) https://www.youtube.com/watch?v=scMho9RAeEQ
⃣

La lliçó més gran del món, educació de qualitat (inclou recursos docents):

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/global-goals/quality-education/
⃣

Metes ODS 4

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
⃣

Infografia ODS 4

https://pbs.twimg.com/media/EAVRjxjXUAAhZ9c.jpg
⃣

Per què l’educació és important?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_
Spanish_Why_it_Matters.pdf
A continuació, es dividirà a la classe en grups de dues persones, a cadascuna de les parelles
se li proporcionarà la història d’una persona d’una altra part del món (annex 2).
Les parelles es col·loquen en la part de darrere de l’aula, el professor/a en la part davantera.
El professor/a haurà de realitzar les preguntes estipulades en l’annex 2, els diferents grups
aniran fent un pas endavant en la mesura en què les respostes a aquestes preguntes siguin
afirmatives.
Exemple:
⃣

Has pogut acabar l’escola primària?

Si la resposta és sí, es farà un pas endavant, si la resposta és no, no es farà un pas
endavant.
⃣

Reflexionar conjuntament sobre les raons que impedeixen l’accés a l’educació i les
conseqüències que suposa per al futur de les persones.

ACTIVITAT 3.1
Se suggereix la visualització de les pel·lícules «Ell em va anomenar Malala» i «Camí a l’escola».
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ACTIVITAT 4:

AL NOSTRE VOLTANT

Durada: l’activitat es pot dividir en dues sessions.
⃣

Primera part: presentació i recerca (aprox. 40 minuts).

⃣

Segona part: realització de l’activitat (aprox. 40 minuts).

Material:
La classe es divideix en grups de 4/5 persones i reflexiona sobre la realitat educativa
en el seu propi país, especialment en aquells contextos en els quals l’accés a l’educació
es fa més complicat. Cada grup tria una realitat concreta (veïnats en risc, persones amb
diversitat funcional, persones amb dificultats d’aprenentatge, necessitats especials,
migrants ...) i investiga sobre el tema. Després cada grup proposa i comparteix amb la
seva classe les recomanacions que li donaria al president del país per a facilitar l’accés
a l’educació a aquestes persones.

ACTIVITAT 5:

DIVERSITAT FUNCIONAL

Durada: 2 hores.
Materials:
⃣

Vídeo projector.

⃣

Llibreta.

⃣

Folis.

⃣

Paper.

⃣

Taps per a les oïdes.

⃣

Benes.

Activitat
Acostar a l’alumnat a la diversitat funcional, què és, i quins tipus podem trobar (cognitives,
motores…). Explicar també què són els trastorns específics de l’aprenentatge.
Explicar als estudiants els diferents tipus de discapacitats (cognitives i motores) i trastorns
específics de l’aprenentatge.
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Per a treballar aquesta activitat els i les estudiants poden realitzar alguna de les següents
activitats, per a després reflexionar conjuntament sobre quins canvis i recomanacions podrien
aplicar-se a l’escola i més concretament a l’aula per a satisfer les necessitats de totes les persones.
1. Comprendre l’autisme
Tractem de posar-nos en la pell d’una persona amb autisme, acostant-nos a la seva realitat,
i observant com algunes situacions que poden passar desapercebudes i com a no molestes,
per exemple: les llums molt brillants, certs sorolls, o moviments bruscos, afecten de manera
diferent a les persones amb autisme.
Un/a estudiant de cada grup interpretarà el rol d’una persona amb autisme. Les altres 3
persones tindran una tasca diferent:
Persona 1:Juga el rol d’una persona amb autisme. El seu treball és intentar escoltar el que la
persona 5 li està llegint (lectura d’un llibre qualsevol), tractant de prestar tota l’atenció possible.
Persona 2 : ses col·loca darrere de l’estudiant 1, la seva tasca és fer soroll fregant o rompent papers.
Persona 3: haurà d’agafar un llibre, acostar-se a la persona 1 i llegir en veu alta sense parar.
Persona 4: la seva tasca és il·luminar amb la llum d’una llanterna o un mòbil a la persona 1
(com si fossin llums d’una fira).
2. Comprendre les dificultats d’aprenentatge
L’activitat està destinada a identificar-se amb algunes de les dificultats amb les quals
un/a estudiant pot trobar-se en haver de seguir indicacions poc clares, encara que per
a la majoria puguin semblar òbvies.
Es treballa en parelles, posicionant-se dempeus i esquena contra esquena; un membre
de la parella tindrà llapis i paper a la mà, aquest haurà de dibuixar un itinerari (petit
mapa) i haurà de guiar al seu company/a perquè el segueixi, sense mirar, únicament
seguint les instruccions.
3. Comprendre la diversitat sensorial i motriu
La classe es divideix, cada estudiant representa i interpreta una funció sensorial
i motora diferent (es poden usar taps per a les oïdes, embenatges per als ulls, poden
sostenir-se sobre una cama, no usar un braç o estar sense parlar, etc.), després s’haurà de
compartir l’experiència en gran grup.
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PROPOSTA DE REFLEXIONS DEL MATÍ
ESTIMAR I RESPECTAR EL QUE SOM. (adaptació
Anthony de Mello)

«Tots/es som genis. Però si jutges a un peix per la seva capacitat per a grimpar arbres viurà
tota la seva vida pensant que és un inútil» (Albert Einstein)
Els animals del bosc es van adonar un dia que cap d’ells era l’animal perfecte: els ocells
volaven molt bé, però no nedaven ni furgaven; la llebre era una estupenda corredora, però
no podia volar ni sabia nedar... I així tots els altres.
No hi hauria una manera d’establir una acadèmia per a millorar la raça animal? Tal dit
tal fet. En la primera classe de carrera, el conill va ser una meravella, i tots li van donar
excel·lent; però en la classe de vol van pujar al conill a la branca d’un arbre i li van dir: “Vola,
conill!”. L’animal va saltar i es va estavellar contra el sòl, amb tan mala sort que es va trencar
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dues potes i va fracassar també en l’examen final de carrera. L’ocell va ser fantàstic volant,
però li van demanar que excavés com el talp. En fer-ho es va danyar les ales i el bec i, d’ara
endavant, tampoc va poder volar; amb el que ni va aprovar la prova d’excavació ni va arribar
a l’aprovat en la de vol.
Què ens ensenya aquest conte?

Oració
Et dono gràcies, Senyor.
Senyor et dono gràcies pel que sóc, per allò que tinc.
Encara que no em doni compte sovint de tantes i tantes coses.
Avui senyor t’ofereixo el meu treball i el meu esforç.
Perquè avui sí que sé el que sóc i el que tinc.
Gràcies, Senyor.
Amén.
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EL PODER DE TRANSFORMACIÓ DE L’EDUCACIÓ
(SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ)

https://www.youtube.com/watch?v=yEhk8PbWcHw
⃣

Com pot fer-nos canviar l’educació?

⃣

Li donem realment el valor que mereix?

⃣

Som conscients de la sort que tenim per tenir accés a una educació gratuïta?

Donem gràcies senyor per…
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EL CASSÓ DE LORENZO (SOBRE DIVERSITAT FUNCIONAL)

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
⃣

Qui és Lorenzo?

⃣

Com és Lorenzo?

⃣

Què pot fer per nosaltres/as Lorenzo?

⃣

Què podem fer nosaltres/as per Lorenzo?

Perdona’ns senyor per...
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LA MALA EDUCACIÓ. SUD-ÀFRICA. (SOBRE LES
DIFICULTATS EN ALTRES PARTS DEL MÓN)

https://www.youtube.com/watch?v=JEgUU6At8OY
⃣

Ens sentim identificats/as amb Kelina?

⃣

Quines diferències observem entre Kelina i nosaltres/es?

⃣

Quines dificultats se li presenten a Kelina per a anar a escola?

⃣

Quines altres dificultats pot tenir Kelina a més de les que s’observen en el vídeo?

Oració...

Ajuda’ns a canviar, Senyor,
per a mirar les coses, el món, la vida
amb la teva mirada i des dels teus ulls.
Sana les nostres cegueses que ens impedeixen veure
el dolor i el sofriment dels que caminen al costat,
dels que viuen en el nostre món, sota el nostre mateix sol.
Sacseja el nostre cor perquè aprenguem a veure
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amb els ulls plens d’Evangeli i Esperanza de Regne
Corre ja el vel dels nostres ulls
perquè, veient, puguem commoure’ns pels altres,
i moure’ns des del més profund del cor,
per a acudir a donar una mà, i la vida tota,
als que estan caiguts i trencats en les cunetes dels camins,
als leprosos d’avui dia,
als que aquesta societat injusta
ha arraconat a un costat perquè no compten,
o no interessen,
o no són rendibles a les lleis del mercat.
Ajuda’ns Senyor
a veure,
i a canviar…
a veure’t
i a optar…
a utilitzar aquesta mirada meravellosa
que ens vas deixar per a mirar el món, la realitat, la vida:
la mirada de l’Evangeli,
per a veure amb els teus ulls de Déu,
per a sentir amb el teu cor compassiu,
per a actuar portats per la força
i el foc compromès del teu Esperit,
per a fer possible, ja aquí a la terra,
el món nou que esperem,
el Regne dels cels.
Així sigui.
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PREGUNTES
Fes un pas endavant:
⃣

Qui tenia un somni que volia complir?

⃣

Qui necessita anar a escola per a fer realitat aquest somni?

⃣

Qui va poder anar a escola?

⃣

Qui va ser capaç d’anar a escola tots els dies?

⃣

Qui va poder centrar-se només en l’estudi sense haver de treballar?

Aquelles persones que han pogut realitzar activitats extracurriculars (com millorar en
anglès, cursos de música o d’un altre tipus) per a augmentar les possibilitats de ser admesos/
es en una escola secundària.
⃣

⃣

Qui va poder assistir a una escola tècnica?

⃣

Qui va poder anar a la universitat?

⃣

Qui podria viatjar i veure el món?

Qui té l’educació necessària per a formar la seva pròpia identitat política i votar al
candidat que pot implementar el millor programa per al seu país?
⃣

⃣

Qui pot portar una vida independent sense dependre de ningú?

⃣

Qui pot mantenir a una família assegurant una certa qualitat de vida?

⃣

Qui va ser capaç de realitzar el seu somni?

Totes les històries a continuació estan inspirades en històries veritables. Noms, edats i
alguns detalls s’han canviat per a la protecció de la privacitat.

Gudiya
Gudiya té 13 anys.
Viu en la rodalia de Tamu, una ciutat a l’Índia. Els seus pares són grangers.
Gudiya sempre va ser una bona estudiant, va treballar dur i el seu somni era convertir-se
en metgessa.
Quan Gudiya tenia 11 anys, el seu pare va morir i ella, la major de sis germans/es, no va tenir
més remei que abandonar l’escola i guanyar diners per a ajudar a la seva família.
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Ara treballa com a serventa, renta plats i fa tasques a la casa d’un home ric del poble.
El seu germà té 11 anys i treballa amb la seva mare en el camp.
Els altres germans i germanes van a escola primària del poble.
Quan es desperta, ajuda a la seva mare a preparar el desdejuni per als seus germanets, es
prepara i camina 3 km fins a la casa on treballa i es queda allí fins a la tarda.
Quan arriba a casa, ajuda a la seva mare a preparar el sopar per als seus germans/es, després
del sopar juguen, conten històries i després es dormiran.

Ajene
Quan Ajene tenia 12 anys, es va quedar sol, al costat del seu germà de 15 anys.
El pare i la madrastra es van anar de Rufiji a la regió costanera de Tanzània per a buscar
treball en un altre districte.
Amb el pas del temps, es van adonar que els seus pares no anaven a tornar, la qual cosa va
ser devastadora per a ells.
«Ens trobem vivint en la foscor, fins i tot a plena llum... a causa de les dificultats de la vida
diària, hem perdut l’esperança i el nostre compromís amb l’escola s’ha perdut per complet»,
diu Ajene.
Expulsats de la casa en la qual vivien, els nois van demanar ajuda a la policia. Commogut
per la seva història, un dels oficials de policia, el Sr. Rashid, li va preguntar a la seva esposa si
podien acollir a aquests nois. La seva esposa va acceptar.
Després van parlar amb l’equip directiu de l’escola per a aconseguir una beca, gràcies a la
qual, els dos germans van poder completar l’escola secundària.
Ara els dos germans podien concentrar-se a estudiar sense haver de preocupar-se del dia a dia.
Als 18 anys, Ajene va sol·licitar l’accés a la facultat d’economia. El seu somni és ajudar als
nens que, com ell, no han tingut un suport econòmic per a continuar els seus estudis. Ajene
tracta de millorar el seu anglès per a buscar suports internacionals.
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Natalia
28 anys.
Natàlia va néixer a Espanya, el seu pare és advocat i la seva mare professora. El germà
major de Natàlia, Adrián, es va convertir en advocat i va treballar en l’oficina del seu pare.
Natàlia va assistir a una escola privada on va realitzar la primària i la secundària.
A més d’estudiar, la passió de Natàlia sempre ha estat el cant i el voleibol. No és molt bona
amb els idiomes, però sempre ha estat molt bona en matemàtiques i ciències. Per aquesta
raó, després de graduar-se de l’escola secundària, Natàlia va optar per estudiar enginyeria a
la universitat. Després d’uns mesos en aquesta facultat, Natàlia es va adonar que aquest no
era el seu camí, i va optar per inscriure’s en Arquitectura, que va resultar ser la seva veritable
passió.
Mentre estudiava en la Universitat l’activisme també es va convertir en una gran passió i
Natàlia va començar a treballar com a voluntària en diferents organitzacions de la seva ciutat.
Després de graduar-se, Natàlia va començar a treballar per a una petita empresa de disseny,
mentre dues tardes a la setmana treballa com a voluntària en una escola d’un barri marginal
de la seva ciutat.
Natàlia està vivint amb el seu nuvi en una casa llogada i planegen casar-se tan aviat com
tinguin els diners que necessiten.

Pablo
Té 35 anys.
Va néixer a Salamanca i la seva família és propietària d’una botiga de roba en un barri de
renom.
Pablo té un germà menor i tots dos van assistir a escoles públiques, mai van haver de
treballar mentre estudiaven.
Pablo va tenir una infància i una adolescència tranquil·les, i va poder conrear la seva gran
passió, el piano. Després de l’escola secundària, Pablo es va matricular en el conservatori i es
va graduar en composició i piano.
Pablo ha viatjat pel món com a pianista de concert i ara compon petites cançons per a
comercials i televisió.
Acaba de tenir un bebè i quan el bebè sigui major, Pablo tornarà a viatjar per al món.
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Mahal
Té 12 anys.
Va néixer a Alep, Síria, i després de l’esclat de la guerra va fugir amb la seva família al Líban,
on viu en el camp de refugiats “Pepsi”, dit així perquè anteriorment era una fàbrica d’aquesta
marca de begudes.
Viu amb la seva mare i el seu oncle, en una petita habitació dins del campament.
Mahal mai va anar a escola i per aquesta raó no va ser admesa a l’escola nacional libanesa,
passa els dies amb la seva mare, fent tasques domèstiques i altres tasques. L’oncle de Mahal
es va assabentar de l’existència d’un centre educatiu anomenat “Fratelli”, una escola per a
nens/es refugiats sirians i iraquians.
Mahal va poder inscriure’s en el centre i cada matí arriba un autobús al camp de refugiats
per a portar-la a ella i a altres nens/es a l’escola.
Mahal ha après a llegir i escriure i està preparant els exàmens per a intentar matricular-se
a l’escola nacional.
Mahal espera continuar els seus estudis i convertir-se en mestra algun dia. La seva mare
també va ser admesa en el projecte Fratelli, i es va inscriure en un curs de costura, per la qual
cosa espera convertir-se en costurera. La seva esperança és poder tornar a Síria algun dia.

Mary
Té 24 anys.
Va néixer i va créixer en Kibera, un dels barris baixos de Nairobi, Kenya, amb els
seus pares i germans/es.
Mary va aconseguir acabar l’escola primària i, també l’escola secundària, encara
que amb una mica de retard, ja que va haver de deixar l’escola per un temps degut
a una infecció que havia contret per culpa d’un sanejament deficient a la seva casa.
Quan tenia 18 anys, Mary es va casar amb un home una mica major i van tenir
dos fills. Mary ja havia renunciat al seu somni de convertir-se en mestra quan es va
assabentar de l’existència d’una beca d’estudis.
Mary es va presentar com a candidata a la beca i va ser una de les 40 guanyadores.
ara assisteix a l’Institut de Mestres d’Educació de Crist.
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Hiroshi
Té 55 anys.
Va néixer i va créixer en Kobe, el Japó, en el si d’una família d’acadèmics. Després de graduarse de la Universitat de Hitotsubashi, treballà per a Industrial Bank of Japan, posteriorment es
va graduar en Economia a Harvard.
En 1997, Hiroshi va fundar una de les primeres empreses de comerç electrònic que més
tard assumiria el nom de Rakuten.inc, una empresa que avui factura 5.700 milions de dòlars
a l’any.
Hiroshi ha rebuts premis i elogis, la seva empresa ha comprat un equip de futbol i té dos fills.
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