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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 se cerca crear unes eines d'aprenentatge que
fomentin una ciutadania activa i, en aquest cas, uns joves 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
z Sensibilitzar i motivar sobre la necessitat de promoure i propiciar un coneixement
i compromís conscient entre els joves 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 joves puguin realitzar i es puguin
comprometre amb elles, de forma individual i col·lectiva, així com difondre-les en el
seu entorn proper.
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TEMPORALITZACIÓ
1 sessió ( 50 minuts + 10 minuts vídeo campanya).

MATERIAL NECESSARI
z Ordinador amb accés a Internet.
z Dispositius mòbils.
z Bolígrafs i paper.
z Cartolina.
z Retoladors.

METODOLOGIA
La sessió es presenta organitzada en tres fases, que pretenen cobrir els tres aspectes
del procés que es vol fomentar: oferir informació sobre la realitat, fomentar una
reflexió conscient i motivar l'acció. En aquest cas, per intentar que els joves es
converteixin en els protagonistes del seu aprenentatge, es proposa que siguin ells /
es mateixos / es qui, un cop coneguda la realitat sobre la qual es vol treballar, puguin
"investigar" , a través de la guia que proporcionen aquests materials, sobre els
aspectes en els que vulguin aprofundir, cosa que, finalment, els ajudarà a difondre
en el seu entorn les seves propostes d'acció.
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ACTIVITAT 0. VÍDEO DE LA CAMPANYA
Temps estimat: Serien 10 minuts (realitzeu-la després de l’activitat 1)
Com en anys anteriors es fa una proposta: poder completar les activitats aquí
plantejades amb el visionant del vídeo de la campanya d'aquest any, cosa que
ajudarà els joves a poder entendre millor el conjunt d'activitats i dinàmiques que
es van a dur a terme i que, sobretot, els ajudarà a entendre millor alguns dels seus
conceptes clau. Això sí, en aquest cas concret, es recomana reproduir el vídeo
després de fer l'activitat 1, i no abans, perquè aquesta no perdi efectivitat.
Després de veure el vídeo, es tracta que reflexionin sobre els diversos temes que han
vist: canvi climàtic, escalfament global, empremta ecològica, eficiència energètica,
energies renovables, efecte hivernacle etc.
Després de veure el vídeo es pot dividir els participants de l'activitat per grups i que
debatin el que més els ha cridat l'atenció:
z Què ens ha semblat el vídeo?
z Com ens hem sentit en veure'l?
z Pensem i sentim ara de manera diferent sobre algun dels temes exposats?

ACTIVITAT 1: ENS SITUEM ALS ODS 7 I 13
TEMPS ESTIMAT: 25 minuts.
Abans de començar l'activitat, en un primer moment, la persona que la dinamitza
hauria d'explicar breument què van ser els Objectius del Mil·lenni i comentar que,
abans que els ODS naixessin, ja es va començar a treballar en la cura de la planeta
a través de l'ODM número 7, que tenia per títol: Garantir la sostenibilitat de l'entorn.
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
A continuació, se'ls divideix en grups i se'ls explica que ells mateixos hauran de
"valorar" el compliment dels ODM, se’ls dóna 10 minuts perquè cerquin a Internet
dades o qualsevol informació que els pugui ajudar a determinar si l'objectiu ha estat
o no aconseguit, o en què sí i en què no, per poder després posar-ho en comú. Se'ls
pot orientar amb les següents pàgines:
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg7.html
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_MDG_Report_2015.pdf
A continuació, realitzaran una investigació similar, però sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, en concret els ODS 7 i 13. I els compararan amb quines
van ser les metes que es van marcar en els ODM i en els ODS, valorant les diferències
entre ambdues. En concret, podem posar especial atenció a la importància de l'ODS
7, les característiques no estaven plasmades amb la mateixa rellevància en els ODM.
Faran una petita investigació sobre la situació d'aquests ODS tant al seu país com
en un o dos països d'altres continents per poder després establir un petit diàleg
sobre la seva situació en tot el món. Podeu visitar la següent pàgina on veuran una
avaluació de cada país.
https://sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/
També podran cercar a Internet notícies i altres informacions concretes (pàgines
governamentals, etc.) que exemplifiquin si és cert com s'ha qualificat l'evolució
d'aquest ODS a cada país i que els permetin completar la seva investigació respecte
a com es troba.
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ACTIVITAT 2: CIMERA PER LA SOSTENIBILITAT,
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I EL MEDI AMBIENT
TEMPS ESTIMAT: 25 minuts.
La següent activitat consisteix a simular una "Cimera per a la Sostenibilitat,
l'Eficiència Energètica i el Medi Ambient".
Per això dividirem els presents, en grups de 5 persones. Cadascun d'ells haurà de
proposar 4 o 5 mesures per contribuir a la sostenibilitat, però solament en l'àrea
assignada al seu grup.
Cada grup tindrà únicament un d'aquests temes per proposar-hi mesures:
1. Mesures individuals: Què puc fer jo?
2. Mesures domèstiques: Què puc fer jo a la meva llar?
3. Mesures d'edificació: Què podria tenir l'edifici en el qual visc que contribuís a la
sostenibilitat i al la cura mediambiental? (Ex. Eficiència energètica etc.)
4. Mesures a la meva localitat: Ciutat sostenible.
5. Mesures globals: l'Acord de París.
Abans de començar el treball en grup, dediquem 5 minuts a pensar individualment
les nostres idees. Després les compartirem i debatrem amb el nostre grup.
En cada grup, es decidirà quines 5 mesures de totes les que s'han proposat són
les més representatives i les que poden exposar als seus companys i companyes
oralment en el cim.
Al final, entre tots proposaran una o dues mesures per cada àrea que seran el
compromís final que s'estableixin i que es plasmarà en una cartolina gran.
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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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