
Recull d’activitats de l’Agenda Escolar Europea
del medi ambient i el desenvolupament

Orientacions didàctiques per al professorat



Això ha de canviar! 
 
Objectius:  
Ajudar a reflexionar sobre la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes pel que 
fa a l’adquisició d’uns hàbits de vida més sostenibles i solidaris, així com sobre 
la necessitat de la mobilització ciutadana per canviar males pràctiques 
ecològiques i socials de governs i empreses. 
 
Idees clau: 
• La “ciutadania global” té sentit si és “activa”, és a dir, si després d’identificar 

els problemes de sostenibilitat ambiental i social detectats, cerca i posa en 
pràctica accions encaminades a reduir-los o eliminar-los. 

• És possible canviar aquells aspectes de la globalització que no respecten el 
medi ambient ni els drets humans, mitjançant accions personals i col·lectives 
de la ciutadania. 

 
Orientacions didàctiques: 
Canviem nosaltres i ajudem a canviar el nostre entorn més proper! 
En aquesta primera part de l’activitat 8, es convida l’alumnat a canviar els seus 
hàbits personals i contribuir a canviar els del seu entorn més proper. Els dos 
dibuixos presenten els àmbits escolar i municipal. En aquests ambients es 
presenten pràctiques no sostenibles, ni ecològicament ni socialment. Es 
convida l’alumnat a pensar quins canvis es podrien introduir per millorar 
aquesta situació. 
 
Ajudem a canviar el món! 
A la segona part de l’activitat 8, es proposen dues situacions reals de 
mobilitzacions ciutadanes: una de l’entorn de l’alumnat i una altra més llunyana. 
Aquestes situacions permetran obrir la reflexió sobre les mobilitzacions 
ciutadanes. 
En un segon moment, es convida l’alumnat a participar, a títol personal o en 
grup, en campanyes que moltes vegades organitzen diverses organitzacions. 
 
Respostes a les frases inacabades: 
 
DIBUIX A:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-És de dia i el llum de l’aula és obert. 
1. Si encenem ELS LLUMS quan no cal estem consumint energia de forma 
innecessària. 
-Un pàrquing és ple de cotxes. 
2. L'ús exccessiu DEL COTXE en els desplaçaments urbans provoca contaminació 
atmosfèrica. 
-En un racó, una paperera que conté de tot (plàstics, alguna llauna, paper, etc.)  
3. Si no separem LES DEIXALLES no facilitem el reciclatge de residus.  
-També es veu un entrepà gairebé sencera terra.  
4. És insostenible i injust no aprofitar ELS RECURSOS ALIMENTARIS que tenim a 
l'abast. 
 
DIBUIX B: 
 

 
 
-Un noi beu un refresc en un got de plàstic no reciclable.  
1. Si usem materials NO RECICLABLES afavorim l'acumulació de residus. 
-Uuna noia que menja una hamburguesa. 
2. Algunes multinacionals que comercialitzen carn causen DESFORESTACIÓ perquè 
obren pastures per als animals. 
-L’aixeta de la plaça està oberta i ningú la fa servir.  
3. L'AIGUA es desaprofita de moltes maneres, i no n'hi ha gaire. 
-Uns grans magatzems tenen aparadors i cartells lluminosos amb moltes llums 
enceses i és de dia.  
4. Per tal de cridar l'atenció dels consumidors a vegades es consumeix ENERGIA de 
forma poc sostenible. 
-Una moto que passa per allà fa molt de soroll.  
5. La contaminació ACÚSTICA fa perdre qualitat de vida. 
 
 
Informació complementària i recursos: 
 
• Heras, F.: EntreTantos: guía práctica para dinamizar procesos participativos 

sobre problemas ambientales y sostenibilidad. GEA, Valladolid, 2003.  
• Font, J.; Gomà, R.:”Criteris i propostes per a la participació ciutadana de 

l’Agenda 21 de Barcelona”. Ajuntament de Barcelona, 2001. 
• Greenpeace: [Actúa] “Consejos para una vida sostenible” 

(www.greenpeace.org/espana). 



• Revista Opcions, Informació pràctica per a un consum conscient i 
responsable: http://cric.pangea.org/ 
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