Campanya de L’EpD 2018-2019
TUTORIES PRIMÀRIA 1º, 2º

Primària 1r i 2n
Introducció
Després d'un cicle de campanyes en les quals s'ha treballat i reflexionat sobre el
Consum Responsable i les implicacions d'aquest, s'ha decidit fer un pas cap a un
aspecte que està determinant el nostre dia a dia. Es tracta de l'Agenda de
Desenvolupament Sostenible i els seus 17 objectius. És important destacar que el
desenvolupament sostenible és aquell desenvolupament capaç de satisfer les
necessitats de generacions presents sense comprometre les possibilitats i els recursos
de les generacions futures.
L'any 2000 la comunitat internacional va creure convenient posar en marxa els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Aquests eren vuit objectius i vint metes
centrades en la millora de les condicions dels països empobrits. La responsabilitat de
l'acompliment dels ODM requeia sobre tots els països empobrits i en les agències de
cooperació dels països donants. Els ODM pretenien superar la pobresa al món, però
les crisis econòmiques, i la constant manca de voluntat, van minvar els pressupostos
destinats a l'ajuda al desenvolupament.
Sense que els ODM poguessin arribar a complir-se, al 2015 es van establir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests estan compostos per 17
objectius i 169 metes, intenten respondre a amenaces que afecten la sostenibilitat del
nostre món (econòmic, social i mediambiental), sense deixar ningú enrere. Els ODS
posen el punt d'atenció a la implicació de tots els països, però no només com a ens
polítics o institucionals, sinó que també apel·len a la participació i l'activisme de tota
la societat. Si els ODM volien acabar amb la pobresa al món, els ODS el que volen és
canviar-lo.
3

Aquesta campanya de les diferents ONG Claretianes, maristes i lasal·lianes,
concretament se centra en els dos primers Objectius de Desenvolupament Sostenible:
Posar fi a la pobresa i fam zero.

Objectiu general de les tutories
x

Sensibilitzar sobre la cooperació al desenvolupament en dos aspectes urgents
de resoldre: l’eradicació de la pobresa (ODS 1) i de la fam (ODS 2).

x

Afavorir el respecte i compliment amb els Drets Humans, per la qual cosa
resulten d'inexcusable exercici.

x

Identificar les qüestions de gènere en la problemàtica de la fam i de la
pobresa.
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ACTIVITATS
ACTIVITAT 0 (pòster de campanya):

Uneix-te a la seva lluita

1. Temes que tracta: Pobresa i fam
2. Temps previst: 15 min
3. Tipus d’activitat: Activitat de reflexió
4. Resum: Es portarà a terme una activitat de reflexió a partir de què els
alumnes observin el pòster de la campanya (penjat a la web de l’ONGD).
5. Objectius:
- Reflexionar sobre el contingut del pòster de la campanya
- Conèixer les causes de la fam i la pobresa
6. Material: Bolígraf, pòster en imatge.
7. Instruccions:
En iniciar la sessió el/a professor/a farà una
breu introducció sobre la temàtica que es
tractarà al llarg de les activitats. Posteriorment,
mostrarà el pòster o el projectarà. Per tal que la
canalla es pugui familiaritzar amb ell, deixarà
uns 5-10 minuts per tal que tots els alumnes
puguin parlar-ho en petits grups.
Després d’aquest temps de reflexió grupal, el/la
docent formularà preguntes per tal d'induir a la
reflexió. S’intentarà fer reflexionar a l'alumne/a
sobre les causes de la pobresa i la fam i sobre
quines accions podem portar a terme nosaltres
de manera quotidiana per tal de fer petits
canvis en aquesta situació.
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ACTIVITAT 1 (vídeo de campanya):

Reflexionem sobre la pobresa i la fam

1. Temes que tracta: Pobresa i fam
2. Temps previst: 30 min
3. Tipus d’activitat: Activitat de reflexió
4. Resum: Aquesta activitat consisteix en reflexionar sobre els temes que
apareixeran al vídeo de la campanya (penjat a la web de l’ONGD). Una vegada
aquest hagi finalitzat, el/la docent farà preguntes sobre les imatges.
5. Objectius:
- Reflexionar sobre les causes i les conseqüències que té la fam i la pobresa.
- Descobrir quines accions podem realitzar que produeixin un canvi positiu en
vers aquesta situació.
6. Material: Projector, equip de so i connexió a internet.
7. Instruccions: Abans de visualitzar el vídeo, el/la docent explicarà que hi ha
condicions de vida desiguals entre els nens i nenes al món.
Posteriorment es passarà a veure el vídeo i es demanarà l’opinió de la canalla
sobre allò que han vist.
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ACTIVITAT 2:

Comuniquem

1. Temes que tracta:
- L’eradicació de la pobresa (ODS 1) i l’eradicació de la fam (ODS 2).
- La qüestió de gènere en la problemàtica de la pobresa
- Actituds en la lluita contra la fam i la pobresa
2. Temps previst: Una sessió de 60’
3. Tipus d’activitat: Gran grup (classe)
4. Resum: Dissenyar un pòster adaptat amb les aportacions de l'alumnat de la
classe.
5. Objectius: Interioritzar les actituds solidàries a la lluita contra la pobresa i la
fam.
6. Material: Pòster, lletra de la cançó “Donde el corazón” (Álvaro Fraile), postits de colors, paper embalatge, retoladors, llapis de colors.
7. Instruccions:
En el paper d’embalatge dibuixem la figura d'una alumna. Cada alumne dibuixa
la seva mà i escriu el seu nom a l'interior de la mà.
Els alumnes escriuen una actitud, una acció ... allò que poden fer durant l'any per
"lluitar" contra la pobresa i la fam en un post-it. Aquest es col·loca al voltant de
la silueta de la nena, formant així les cases del barri que apareixen al fon- do. Es
decoren els elements realitzats en el paper (figures, teulades, muntanyes, arbres
...). Es col·loca el nou cartell al costat del pòster de la campanya.
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Cançó: “El mundo es de todos”
Luis Guitarra
https://youtu.be/LWJlp4aYavI
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en el
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él.
¿Por qué los animales se mueven?
¿Por qué en los polos hace calor?
¿Por qué contaminamos el aire?
¿Por qué oscurecemos el sol?
¿Por qué desaparecen las plantas?
¿Porque hay quien se dedica a manchar?
¿La tierra, los mares, las nubes?
¿Y luego no quieren limpiar?
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él.
¿Por qué hay países siempre en guerra?
¿Por qué la gente tiene que huir?
¿Por qué las fronteras se cierran?
¿A los que no han nacido aquí?
¿Por qué hay quien se despierta en las calles?
¿Por qué hay quien nunca sido feliz?
¿Por qué en casa tengo seis camas?
¿Si luego nadie viene a dormir?
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él.
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él
El mundo es de todos de todos de todos y todos cabemos en él.
Y todos cabemos en él, todos cabemos en el
Y todos cabemos en él
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ACTIVITAT 3:

Una acció contra la fam

https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
1. Temes que tracta:
- L’eradicació de la fam (ODS 2)
- Les qüestions de gènere en la problemàtica de la pobresa.
- Actituds a la lluita contra la fam i la pobresa.
2. Temps previst: 60 minuts
3. Tipus d’activitat: En grups petits i en grups grans.
4. Resum:Ser conscients de les necessitats dels nostres companys/nyes i ajudarlos a solucionar-les, per mitjà d'una activitat real a l'aula.
5. Objectius:
- Identificar com podem actuar per erradicar la fam en la nostra realitat
quotidiana.
- Identificar com podem actuar per erradicar la fam al món.
6. Material:

Vídeo,

pastisset,

plats,

tapes,

bolígraf,

cançó.
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7.

Instruccions: Abans de veure el vídeo, en grups petits (de 4-8 alumnes)
als nens se'ls posa en aquesta tessitura. Si el grup és de 4, a dues nenes o nens
se'ls dóna un pastisset a altres dos no. La professora es queda a la seva taula
observant. A la consigna de 3 dels assenyalats obren la tapa i poden començar a
menjar. La professora observa que passa en cada grup (ella no diu res, ni ajuda a
donar resposta al problema).
A continuació, en grup gran cada grupet compte com han resolt el problema.
A continuació, se'ls posa el vídeo.
Per finalitzar entre tots treuen una conclusió de la vivència i del que han vist al
vídeo, l'escriuen i el col·loquen a la paret en un lloc molt visible.
Acabem la sessió cantant aquesta cançó: “Bastante hay para todos”.
https://www.youtube.com/watch?v=cXhIjLMjISs
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ACTIVITAT 3:

Un nen pobre però molt savi

1. Temes que tracta:
- L’eradicació de la pobresa (ODS 1) i l’eradicació de la fam (ODS 2).
- La qüestió de gènere en la problemàtica de la pobresa
- Actituds en la lluita contra la fam i la pobresa
2. Temps previst: 60 minuts
3. Tipus d’activitat: En grup gran
4. Resum: Escoltar el conte en silenci, reflexionar respecte al que han escoltat i
treure conclusions de la nostra actuació.
5. Objectius:
Identificar actes egoistes en la nostra vida quotidiana.
Comparar actes egoistes i solidaris per diferenciar els diferents
resultats als quals s'arriba actuant d'una o d'una altra manera.
6. Material: Llaminadures, paper i bolígraf.
7. Instruccions:
Abans d'explicar el conte, fem el joc que planteja el turista a Mupy: la
professora té uns dolços i li diu a un alumne o alumna de classe que vol fer un
joc amb ells. Han d'anar corrent fins a un lloc establert i el primer que arriba rep
els dolços. La persona escollida compte als altres la proposta de la professora i
duen a terme el joc.
A continuació, la professora els explica el conte.
En grup gran reflexionen sobre el que passa en el conte i el comparen amb el
que han fet ells. Treuen conclusions, les escriuen i les pengen a la paret.
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En un país llunyà d'Àfrica, hi ha molts nens i nenes molt pobres. En una ocasió
un grup de turistes es va apropar a un nen anomenat Mupy mentre jugava. Un
dels turistes es va commoure; va voler congraciar-se amb Mupy i compartir una
mica del que tenia i li va dir al nen: "Què et sembla si fem un joc per a tu i els
teus amics? Jo tinc uns dolços que només se'l pot guanyar un de vosaltres". Si
tots corren cap a aquella casa, el primer que arribi i toqui la paret guanya ¿què
dius?".
El petit Mupy va pensar un moment i va dir: "Molt bé, això serà molt fàcil".
Mupy va parlar ràpidament amb els amics, es van prendre de la mà tots i a la
veu de 3 van córrer junts i ... tots van arribar al mateix temps! Sorprès el turista
per l'ocurrència del nen, li va preguntar: "Per què has fet això? Només havia de
guanyar un de vosaltres".
"Sí, ho sé. Però jo no podria menjar sol i sentir-me feliç mentre els meus amics
em miren tristos. No sé com seran els nens al seu país, però aquí hem après des
de petits que tots som per un, i un és per a tothom. Encara que tinguem poc, el
que podem ho compartim com a germans i així ens sentim millor", va dir Mupy.
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ACTIVITAT 4:

Generositat i bondat

https://www.youtube.com/watch?v=sj3Cwbhf8U0

1. Temes que tracta:
- L’eradicació de la pobresa (ODS 1) i l’eradicació de la fam (ODS 2).
- La qüestió de gènere en la problemàtica de la pobresa
- Actituds en la lluita contra la fam i la pobresa
2. Temps previst: 120 minuts
3. Tipus d’activitat: En grup gran
4. Resum: Després de veure el vídeo, posar en pràctica l'activitat proposada
pel protagonista. Aquesta activitat es pot realitzar en l'àmbit de classe o de
centre. (És una activitat que es practica en alguns centres i participen moltes
famílies).
5. Objectius: Ser conscients que petites accions, en molts llocs, poden
aconseguir grans coses.
6. Material: Ingredients del pa de pessic, forn, batedora, ganivet, vídeo,
cartera.
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7. Instruccions:
Veiem el vídeo.
En grup gran parlem de la idea que han tingut els nens del vídeo. Si ens agrada,
la idea la posem en pràctica. Entre tots els de la classe fem un pa de pessic i el
vendrem als professors. Guardem els diners per donar a la nostra ONG.
Passos a seguir:
- Busquem receptes de pa de pessic
- Apuntem els ingredients.
- Cada un porta de casa un dels ingredients
- Es fa el pa de pessic al menjador de classe.
- Es talla el pa de pessic en trossos
- Es ven el pa de pessic als professors al pati
- Es pot proposar fer el mateix en l'àmbit de centre, sent els pares els que
comprin un tros del pa de pessic solidari que han preparat diferents famílies.
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ACTIVITAT 5:

Comptem amb tu

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

1. Temes que tracta:
- L’eradicació de la pobresa (ODS 1) i l’eradicació de la fam (ODS 2).
- La qüestió de gènere en la problemàtica de la pobresa
- Actituds en la lluita contra la fam i la pobresa
2. Temps previst: 60 minuts
3. Tipus de activitat: En grup petit i grup gran
4. Resum: Després de veure el vídeo identificar els ingredients que podem
afegir a la nostra cassola per erradicar les injustícies al món.
5. Objectius: Identificar ingredients per acabar amb les injustícies que
ocasionen pobresa i fam al món.
6. Material: Vídeo, paper, bolígraf, cassola.
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7. Instruccions:
Es visionael vídeo.
Es reuneixen en grups petits i parlen dels ingredients per erradicar la fam i la
INJUSTÍCIA
al
món.
Cada
grup
tria
dos
ingredients.
Es porta a grup gran, el treball realitzat en grup petit. Entre tots es trien 6
ingredients.
S'escriuen
i
es
tiren
a
una
cassola.
Es reuneixen amb els companys de l'altre grup o curs i treuen de la cassola els
ingredients i els llegeixen.
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