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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Amb les activitats que es proposen en aquesta campanya es pretén donar a conèixer
els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per l'ONU i, en concret
aquest curs, ens centrarem en dos d'ells relacionats amb la cura del nostre planeta.
D'aquesta manera aquest any parlarem específicament de l'ODS 13: "Adoptar
mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes", i l'ODS 7: "Garantir
l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna", que tenen com a fi
primordial combatre dos dels problemes més urgents als quals s'enfronta el nostre
planeta en l'actualitat: l’escalfament global, amb la seva conseqüència immediata
i ineludible del canvi climàtic, d'una banda, i la utilització desmesurada d'energies
fòssils, molt contaminants i abocades tard o d'hora a esgotar-se, per un altra.
Així mateix, amb aquests materials es cerca crear unes eines d'aprenentatge que
fomentin una ciutadania activa i, en aquest cas, uns nins i nines actius que, a partir
de la informació que rebin i una breu reflexió, siguin capaços de dur a terme les
seves pròpies accions en pro d'una millor cura del planeta i en la construcció d'una
societat, més justa i equitativa.

OBJECTIU GENERAL
Sensibilitzar i motivar sobre la necessitat de promoure i propiciar un coneixement i
compromís conscient entre els nins i les nines sobre la cura del Medi Ambient com
a fi per aconseguir un món més sostenible per a tots els països del món.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conèixer la importància que té la cura conscient del medi ambient en el nostre dia a dia.
z Manifestar, amb el nostre coneixement i compromís, l'aposta per la conservació
del nostre planeta i els seus recursos naturals i energètics, i potenciar la nostra
responsabilitat compartida en la seva cura.
z Reflexionar sobre la necessitat de realitzar accions concretes com ara el reciclatge,
la reutilització i l'ús sostenible dels recursos.
z Identificar igualment altres accions que els nins i nines puguin realitzar i es
puguin comprometre amb elles, de forma individual i col·lectiva, així com difondreles en el seu entorn proper.
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TEMPORALITZACIÓ
1 sessió ( 50 minuts + 10 minuts vídeo campanya).

MATERIAL NECESSARI
z Cartolines grans i petites de colors.
z Cinta adhesiva/pasta per modelar.
z Llapis, retoladors i pintures de colors.
z Paper.
z Ordinador i projector.

METODOLOGIA
La sessió es presenta organitzada en tres fases, que pretenen cobrir els tres aspectes
del procés que es vol fomentar: oferir informació de la realitat, promoure la reflexió
i fomentar l'acció.
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ACTIVITAT 0. VÍDEO DE LA CAMPANYA
Temps estimat: 10 minuts.
Com en anys anteriors es fa una proposta: començar les activitats visionant el vídeo
de la campanya d'aquest any, perquè els nins i nines comencin entenent el conjunt
d'activitats i dinàmiques que van a dur a terme i, sobretot, perquè aquest els ajudi
a entendre millor alguns dels seus conceptes clau.
Per a aquest visionat es cercarà, en primer lloc, crear a l'aula un ambient relaxat i es
demanarà l'atenció dels nins i de les nines sobre el que es realitzarà a continuació.
Es reproduirà el vídeo on s'expliquen alguns conceptes que després faran servir, i on
se'ls explicarà sobretot com amb les seves accions del dia a dia poden contribuir a
la cura de la terra i el medi ambient. Cal convidar-los a tenir els ulls i les orelles ben
obertes i estar el més atents possible.
Un cop finalitzat el vídeo es col·loca a tothom en semicercle, perquè tots i totes es
puguin veure.
Qui dinamitzi l'activitat és important que escolti, reculli idees i, sobretot, que
comenci a explicar els termes importants que potser no s'entenguin fàcilment ni
tan sols amb el vídeo (canvi climàtic, escalfament global, contaminació, recursos
naturals, energies renovables etc.). S’usaran exemples molt senzills sobretot en els
cursos més baixos.
En aquest moment és important que s'expliqui de manera senzilla als nens i nenes
què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com a objectius que van
llançar les Nacions Unides (que és l'organisme internacional que cerca que totes les
persones a tot el món puguem gaudir dels mateixos drets), perquè tots els nens,
nenes, homes i dones puguin tenir les mateixes oportunitats de desenvolupament
i benestar, és a dir que tots i totes puguin tenir una feina, una casa, menjar, diners,
pau, gaudir de la seva cultura lliurement, no tenir guerres, tenir llum o electricitat,
gaudir de la natura, que no hagi contaminació etc.
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ACTIVITAT 1; COM CUIDO DEL MEDI AMBIENT
DIA A DIA?
TEMPS ESTIMAT: 20 minuts.
Es manté els nens i nenes, en semicercle i se'ls comença a fer preguntes perquè
pensin en el seu dia a dia.
Es comença explicant que al vídeo que han vist se'ls ha parlat de com la terra està
"malalta" o "es cura" depenent dels comportaments dels éssers humans. A més,
ja els han explicat alguns conceptes que tenen a veure amb la cura de l'entorn,
l'escalfament global, el canvi climàtic ... Per si els ha quedat algun dubte els podem
posar també el següent vídeo:
https://happylearning.tv/el-calentamiento-global-y-el-efecto-invernadero/
Ara, ja és el moment d'actuar i veure com contribuïm nosaltres al fet de tenir cura
de la terra i dels seus recursos. Anem a pensar en el nostre dia a dia. Què fem a
casa?. I a l'escola?
Se'ls explica que enganxats a les quatre cantonades de l'aula veuran uns cartells
que posen: "Sí, sempre", "No, mai", "Gairebé sempre" o "Gairebé mai" (per als més
petits poden estar acompanyats de dibuixos ) i se'ls demana que es col·loquin en un
lloc o altre depenent de si realitzen les següents accions a casa:
z Quan anem a comprar fem servir bosses de tela o el carret.
z No fem servir productes d'un sol ús.
z Fem servir piles recarregables.
z Reutilitzem roba i mobles.
z Regalem la roba que se'ns ha anat quedat petita o que ja no usem o les joguines
que ja no fem servir.
z Ens dutxem, no ens banyem.
z Apaguem tots els llums de casa quan no estem en una habitació.
z Comprem líquids en ampolles de vidre retornables o en brics.
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z Reciclem paper, plàstic i vidre.
z Fem servir productes sense embolcalls de plàstic.
Segons es vagin posant en un lloc o altre, se’ls demanarà si creuen que amb aquesta
acció la terra, a la qual han vist al vídeo empitjora o millora i per què creuen ells que
passa això.

ACTIVITAT 2: CONTAMINACIÓ VS RECICLATGE
TEMPS ESTIMAT: 20 minuts.
Una vegada que ja han pensat si el que fan cada dia ajuda a tenir cura o no del medi
ambient i a fer un bon ús de l'energia, toca pensar en la resta de món.
Així, amb aquesta activitat, se cerca que coneguin dolentes i bones pràctiques sobre
la cura de l'entorn i l'ús dels recursos naturals.
Per això se'ls ensenyarà unes fotos (positives i negatives) sobre contaminació, mal ús
de recursos, i d'altres sobre com fer un bon ús dels recursos i sobre bones pràctiques
mediambientals perquè, en veure-les, puguin identificar-les, pensant com se senten
a l'observar-les i com creuen que se sentirà la terra. (A l'Annex I s’oferirà un llistat /
proposta de possibles imatges / fotos que el dinamitzador / a de l'activitat pugui
cercar per aportar a l'activitat).
Es fan grups de tres o quatre persones i se'ls lliuren dues cartolines: una vermella i
una altra verda i se'ls demana que col·loquin les fotos d'acord al que ells pensen que
perjudica o millora el medi ambient.
Se'ls pot orientar a la vegada, per ajudar-los en la seva tasca, i fer preguntes com:
z Què veus en les fotos?
z Creus que és bo o dolent? Per què?
z Per què és important tenir cura del medi ambient?
z Havies vist abans fotos semblants?
A fi de l'activitat, un portaveu per grup, compara les fotos amb els seus companys i
exposen davant la resta per què han col·locat les fotos a cada lloc.
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Per acabar l'activitat i explicar-los una mica més sobre com, arreu del món, també
es cerca treballar per tenir cura del medi ambient i els recursos naturals, entre ells
l'energia (és a dir que tots els nens i nenes del món puguin per exemple tenir llum
per veure per les nits o electricitat per cuinar etc.) se'ls pot tornar a parlar sobre
els ODS, i com, entre ells, diversos cerquen tenir cura del planeta. En concret en
aquests vídeos s'explica els ODS 13 "Adoptar mesures urgents per combatre el
canvi climàtic i els seus efectes", i l'ODS 7: "Garantir l'accés a una energia assequible,
segura, sostenible i moderna", que pot ser una bona manera de concloure l'activitat,
abans de passar a realitzar el "compromís" del grup.
https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38
https://www.youtube.com/watch?v=3LLAvYbsT7Q
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ACTIVITAT 3: ENS COMPROMETEM: LA CÀPSULA
DEL TEMPS
TEMPS ESTIMAT: 10 minuts.
Ja hem vist que els Objectius de Desenvolupament Sostenible cerquen també que
tots els països del món es comprometin i compleixin unes metes per a l'any 2030.
Us imagineu com sereu en aquell moment? En aquesta data, els nens i les nenes
que avui participen en l'activitat, ja seran joves-adults.
Els vam explicar ara que farem entre tots una imaginària "càpsula del temps" (una
capsa que s'enterra ara per poder obrir-se després que passin molts anys. En obrirse es veu el que hi havia dins i es comprova si el que es va escriure s’ha complert)
que contingui els nostres desitjos i compromisos per als nens i nenes del futur
(de l'any 2030). Tancarem després aquesta capsa i la guardarem perquè aquests
nens i nenes que estudien en la mateixa classe d'aquí a uns anys puguin obrir-la i
comprovar si el món ha millorat.
Es lliurarà a cada infant un full perquè escriguin en ella els seus desitjos i compromisos.
En concret, se'ls demana que en forma de text o de dibuix escriguin quin és el seu
desig per al món en 2030 i quin és el seu compromís concret (tant a curt com a llarg
termini) per aconseguir-lo.
Entre tots es demana també que decorin la capsa com a millor considerin (s'ha dut
prèviament una capsa de sabates que es recobreix amb cartolines o folis en blanc).
Per fora de la capsa poden indicar l'escola, la classe, la data, el lloc, alguna referència
als Objectius de Desenvolupament Sostenible ...
Després es llegiran els desitjos i compromisos de cada un i es tanca la capsa. Es
guardarà al final de la classe. El professor o professora guardarà els compromisos i
els "enterrarà" per poder obrir-los en el futur.
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ANNEX I
PROPOSTES FOTOS / IMATGES (BARREJA DE BONES I MALES
PRÀCTIQUES):
1. Mar / oceà amb escombraries.
2. Fotografia de gent reciclant.
3. Plàstics a l'aigua.
4. Abocament de petroli.
5. Compra en bossa de roba.
6. Replantació d'arbres.
7. Fàbriques industrials tirant fum.
8. Compra de productes de proximitat.
9. Fotografies d'energies renovables (energia eòlica, fotovoltaica etc.)
10. Grans abocadors de fems.

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT (OPCIONAL)
En cas de voler avaluar aquesta activitat, proposem que s'observi la participació i
implicació de l'alumne / a a partir d'aquests tres ítems:

ÍTEMS
El comportament ha estat adequat
individualment com en grup cooperatiu?

EX
tant

Ha mostrat interès en les activitats?

S'ha implicat en les activitats?
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