School
to
School

1

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

Un món millor

Activitat 1
EL SECRET D’EN
VICENÇ FERRER

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Reflexionar sobre la història d’en Vicenç
Ferrer i sobre com va contribuir a millorar el
món.

• Cartolines, llapis de colors o retoladors,
revistes…

• Despertar el sentiment de solidaritat i
l’empatia dels nens i les nenes.

• Audioconte El secret d’en Vicenç Ferrer,
disponible a:
www.youtube.com/watch?v=FwVFTqfd6Ys

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències socials.

• Competències socials i cíviques.

• Educació artística.
• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).
• Valors socials i cívics.
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Un món millor

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

Desenvolupament de l’activitat
Després d’haver escoltat el conte, plantejarem a tota la classe aquestes preguntes:
- Recordeu el títol del conte?
- Heu descobert quin era el secret d’en Vicenç Ferrer? Era aquest: “En Vicenç i l’Anna tenien un gran
secret: sabien que moltes persones juntes, fent coses petites, poden aconseguir grans coses.” I, ara,
vosaltres també el sabeu.
A continuació plantejarem la reflexió següent: “Aquí i ara som moltes persones juntes. Quines petites coses
podríem fer per aconseguir grans coses?”
Entre tota la classe, pensarem petites coses que podem fer per aconseguir un món millor. Per exemple:
reciclar, ajudar una persona gran si va molt carregada, somriure als nostres companys i companyes…
Finalment, farem un mural que reuneixi totes aquestes idees. Es pot fer un collage amb retalls de revistes,
dibuixos, etc.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

Un món millor

Activitat 2
LES SET DIFERÈNCIES
DEL COMERÇ JUST

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Entendre el procés del comerç just i també
que és sinònim de vida digna, igualtat de
gènere, absència d’explotació infantil, salaris
decents i educació, entre altres iniciatives
d’economia social.

• l·lustració sobre les 7 diferències del
comerç just (al final de l’explicació d’aquesta activitat).

• Entendre que comprar de comerç just és
consumir de manera responsable i que exercita la nostra empatia.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques

• Ciències socials.
• Educació artística.
• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).
• Valors socials i cívics.
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Un món millor

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

Desenvolupament de l’activitat
En aquest joc, l’alumnat ha de trobar les 7 diferències entre els dos dibuixos que representen una comunitat de l’Índia rural: en una, els productors i productores treballen a la xarxa de comerç just i, a l’altra, no.
Després de trobar les diferències, tota la classe haurà d’analitzar què representa cadascuna.

LES 7 DIFERÈNCIES

Es treballa en el comerç
convencional

Es treballa en una xarxa de
comerç just

1. La nena sosté un cubell
d’aigua / un llibre

Hi ha explotació infantil:
la nena està treballant

No hi ha explotació infantil: la
nena que apareix al dibuix ve
de l’escola

2. El menjar de les gallines

La producció no és orgànica

La producció és orgànica

3. A la imatge hi ha reunits
només homes / un grup d’homes i dones

No hi ha igualtat de gènere

Hi ha igualtat de gènere

4. De l’edifici, en surt fum
negre / no en surt fum

Hi ha contaminació

No hi ha contaminació i es
respecta el medi ambient

5. Nombre de monedes que
rep el pagès de la imatge

El salari que rep el pagès és
molt baix

Els treballadors i les treballadores reben una retribució justa
per la feina que fan i tenen unes
condicions laborals dignes

6. Hi ha el cartell de cooperativa / No hi ha el cartell de
cooperativa

No hi ha una relació
comercial justa

Hi ha una organització
democràtica amb una relació
comercial justa

7. Edifici situat a la part superior
dreta que no aporta res a la
comunitat productora / Escola
per als fills i les filles de la comunitat productora

No hi ha cap benefici social
per a la comunitat de
productors

Hi ha beneficis socials per a la
comunitat de productors
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Un món millor

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

IL·LUSTRACIÓ LES 7 DIFERÈNCIES DEL COMERÇ JUST

*Joc adaptat del web de la Coordinadora Estatal de Comerç Just. https://comerciojusto.org/

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

Un món millor

Activitat 3
EL SOMNI DE
GOWTHAMI

Durada: Una sessió de 2 hores.

Objectius

Material necessari

• Reflexionar sobre la igualtat entre dones i
homes.

• Vídeo i guia didàctica El somni de la
Gowthami, disponibles a:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-5-elsueno-de-gowthami

• Visibilitzar la importància de l’educació.
• Investigar la situació de dones i nenes en
diverses parts del món i moments de la
història per tal de prendre consciència de les
desigualtats a les quals estan sotmeses.

• Ordinador amb accés a internet o accés a
material bibliogràfic que parli de la situació
de les dones al món i durant la història.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències socials.

• Competències socials i cíviques.

• Educació artística.

• Competència digital.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).
• Valors socials i cívics.
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Un món millor

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

Desenvolupament de l’activitat
Reflexionarem a l’aula sobre aquesta pregunta clau: “Sabíeu que, a l’Índia, com en molts altres països, les
nenes i les dones no es consideren iguals que els nens i els homes?”.
En molts països del món, l’alegria no és igual quan una família té un nen que quan té una nena, i la majoria
prefereix tenir nens. Alguns homes pensen que poden utilitzar les nenes i les dones quan vulguin i com
vulguin. Això afavoreix que les nenes i les dones pateixin tota mena de perjudicis i les situa en una posició
de desigualtat respecte als nens i els homes.
A continuació visualitzarem l’audiovisual El somni de la Gowthami i en treballarem la guia didàctica a
classe. La guia inclou una reflexió i una proposta d’activitats. El professorat n’haurà d’adaptar el contingut
al nivell de l’alumnat.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

Un món millor

Activitat 4
NOTÍCIES PER A
UN MÓN MILLOR

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Familiaritzar-se amb la cerca i lectura de
notícies d’actualitat.

• Ordinador amb internet per consultar pàgines
de notícies. Si no es té accés a ordinadors amb
internet, el professorat haurà de proporcionar
premsa escrita a l’alumnat.

• Conèixer recursos en línia per investigar el
que passa al món (si es té accés a internet).
• Reflexionar sobre què hauria de passar
perquè el món fos millor.
• Debatre en grup i aprendre a arribar a
consensos.
• Aprendre a escriure una notícia.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques.

• Ciències socials.

• Competència en comunicació lingüística.

• Llengua.

• Competència digital.

• Valors socials i cívics.

• Aprendre a aprendre.
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Un món millor

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

Desenvolupament de l’activitat
Dividirem la classe en diversos grups de 3 o 4 persones. Cada grup tindrà un ordinador amb accés a internet (o, en cas de no tenir ordinadors, cada grup tindrà un exemplar de premsa escrita per analitzar).
Demanarem a l’alumnat que llegeixi per sobre els titulars de les notícies que es presenten a l’apartat internacional i els farem la pregunta: “Quantes de les notícies que heu llegit contribueixen a crear aquest món
millor sobre el qual hem treballat en aquest tema?”. A partir de la resposta de l’alumnat, els convidarem a
reflexionar sobre els titulars de les notícies i com la majoria tenen a veure amb notícies negatives que ens
allunyen del món millor que volem.
Què podríem fer perquè les notícies d’actualitat ens ajudin a construir un món millor? Si només es visibilitzen situacions o contextos en què ens veiem allunyats i allunyades d’un món més just, igualitari i sostenible, no només s’invisibilitzen accions que s’estan duent a terme encaminades a construir un món millor,
sinó que poden arribar a tenir un efecte desmotivador i desmoralitzador de la societat que no contribueix
al canvi. Per això, no només és important que les notícies denunciïn situacions de vulneració de drets i de
desigualtat al món, sinó que també cal donar veu a coses que passen que contribueixen a un canvi cap a
aquest món que hem visualitzat en aquest tema.
Després de reflexionar sobre tots aquests aspectes, proposarem a l’alumnat que escrigui el seu propi
noticiari centrat en notícies positives per construir un món millor. El que ha de fer cada grup és:
• Buscar notícies positives que contribueixin a un món millor (en cas de tenir accés a internet)
o reescriure notícies existents reforçant-ne els aspectes positius que aportin al canvi.
• Escriure notícies positives, realistes i viables que visibilitzin propostes per a un món millor.
• Compartir amb la resta de la classe les notícies que han escrit i reflexionar sobre les millores per al
món que proposa cadascuna.
Finalment, es poden exposar aquestes notícies a la paret de l’aula o per l’escola per tal de fomentar la
percepció que podem tenir un altre món i que hem de treballar per aconseguir-lo. Podem animar l’alumnat
perquè acompanyi les notícies que ha escrit amb fotografies de revistes, dibuixos i títols impactants.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

Un món millor

Activitat 5
BICICLETES
AMB PODER

Durada: Diverses sessions durant
el curs escolar.

Objectius

Material necessari

• Motivar l’alumnat a aconseguir un repte
solidari, fomentar el treball en equip i valors
com l’empatia, el respecte o la companyonia.

• Material divers en funció del projecte que
es vulgui fer, disponible a:
https://fundacionvicenteferrer.org/es/materialespara-escuelas-solidarias

• Prendre consciència de la importància de
l’educació i de la realitat que viuen les
nenes i els nens de l’Índia rural.
• Contribuir al canvi d’una manera tangible i
prendre consciència que les petites accions
també contribueixen a fer un món millor.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor.

Aquest projecte es pot abordar des de moltes
assignatures de manera transversal. Per exemple:

• Competències socials i cíviques.
• Competència digital.

• Ciències socials.
• Llengua.
• Valors socials i cívics.
.
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Un món millor

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

Desenvolupament de l’activitat
L’alumnat entrarà al web de les escoles solidàries de la Fundació Vicente Ferrer
(https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias) i descobrirà per què les bicicletes tenen tant
de poder a l’Índia rural.
Un cop treballat el projecte a l’aula a partir dels materials que ofereix aquesta pàgina web, l’alumnat decidirà quin és el seu repte (el nombre de bicicletes que es finançaran, tenint en compte que una bicicleta té
un cost d’uns 50 € i que cada bicicleta aconseguida significa que una nena o nen de l’Índia rural podrà
continuar els estudis i anar a secundària).
Un cop decidit el repte, l’alumnat cercarà la manera d’aconseguir-lo. A la pàgina web de les escoles
solidàries hi ha diverses propostes, però també pot imaginar i desenvolupar les seves pròpies activitats. El
projecte s’enriqueix i creix exponencialment quan l’alumnat implica tota la seva comunitat educativa i diversos agents estratègics de la localitat: ajuntament i regidories, comerços, associacions de dones, mitjans
de comunicació, etc.
Un cop aconseguit l’objectiu, l’alumnat s’encarregarà de fer visible el resultat entre els actors implicats.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

