Objectius de
desenvolupament
sostenible
Propostes per un futur millor

3 dies per canviar-ho tot
Part 1

Què són els ODS?

Part 2

Quins, quan i com els desenvoluparem?

Part 3

El pati que tenim. Diagnòstic

Part 4

El pati que volem. Propostes

Part 5

Grups de treball per àmbits. Organitzem la jornada
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Què són els ODS?
El 25 de setembre de 2015 els liders mundials van adoptar el compromís mitjantçant
una Assemblea General de Nacions Unides d'assolir un conjunt d'objectius que
queden recollits en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat
d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi
climàtic, entre altres.
L'Agenda 2030 integra diferents dimensions (social, econòmica i ambiental) i es
desplega mitjançant 17 objectius. Cada objectiu té unes metes específiques que s'han
d'assolir en els propers 15 anys.
Per aconseguir aquestes metes, tot el món ha de posar-hi de la seva part: els governs,
el sector privat, la societat civil i les persones com vosaltres i nosaltres.
Tenim molta feina! Comencem?
Institut Els Roures, Dosrius
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Què són els ODS?

Institut Els Roures, Dosrius
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Quins ODS treballarem?
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere
11. Ciutats i comunitat sostenibles

13. Acció pel clima
15. Vida d'ecosistemes terrestres

Quan els treballarem?
Els dies 16, 17 i 18 de febrer, durant totes les
hores lectives.

Com els
desenvoluparem?
Mitjantçant un projecte col.lectiu de millora
del pati i que implica totes les matèries i
cursos, i gran part del professorat i alumnat.
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«La millor escola
és l’ombra d’un
arbre»,
Rousseau.

Com i quan ho
farem?

-2 sessions de tutoria: decidir entre tots què volem fer i
organitzar-nos en grups de treball
-16, 17 i 18 de febrer: per grups de treball, dur a terme els
projectes que haguem decidit entre tots

1. DIAGNÒSTIC

2. PROPOSTES

3. GRUPS DE TREBALL

Com és el pati que tenim?
Amb quines paraules el
definirieu? Què ens agrada
del nostre pati? Què no
ens agrada? Què podem
canviar? Què hi falta?

Com seria el nostre pati
ideal? Les propostes han
de ser realistes i en
relació am els els ODS

Quan haguem acordat
unes propostes amb la
resta de companys de la
classe, ens organitzarem
en grups de treball per
dur-les a terme.
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Un cop feta aquesta pluja
d'idees, haurem de ser
realistes.

Sessió 1: El pati que tenim.
Diagnòstic
Com és?
Observem el plànol i
pensem....
Amb quines paraules
el definirieu?
Què ens agrada del
nostre pati?
Què NO ens agrada
del nostre pati?
Què hi falta o què
canviarieu?
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Com volem que sigui?
Entre tots decidim les
característiques que
ha de tenir el pati.
Volem que el nostre
pati sigui...:
Acollidor
Bonic
Pacífic
Divertit
Sostenible
Verd
Inclusiu
Pedagògic

Institut Els Roures. 3 dies per canviar el futur

Mural
Escribim les respostes a
les preguntes anteriors al
mural
Fem una posta en comú de
les respostes que han anat
sortint

Les propostes que
sorgeixin han de ser
respectuoses amb:
-La normativa del centre
-Els companys i
companyes
-El professorat i personal
del centre
-Que es puguin traslladar al
nou centre
-S'han d'ajustar a un
pressupost mínim, intentant
reutilitzar materials per fer
les nostres pròpies
creacions.

Sessió 2. El pati que volem.
Propostes

Institut Els Roures, Dosrius
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Definim propostes i idees i creem grups de treball

Recordeu que les
prostes ha de ser:
Realistes
Sostenibles
Assequibles
Respectuoses
amb el centre
Inclusives
Econòmiques

1-Poseu-vos per grups de 3-4 alumnes
2-Observeu el plànol del pati
3-Amb colors, marqueu on hi posarieu aquestes zones i
espais:
Ombres, zones cobertes (gris)
Zones tranquil·les per seure: bancs i taules (negre)
Vegetació i jardineres (verd)
Murals i estructures artístiques (vermell)
4- Posada en comú amb els altres grups i creació plànol únic
amb els acords (delegats, dilluns 14 a l'hora del pati). Es farà
una reunió amb tots els delegats de la que sorgirà una
proposta única

IDEES

Ens organitzarem en grups.
Cada grup durà a terme la proposta
que desitgi durant el
16, 17 i 18 de febrer
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Grups de Treball

Les propostes i idees que sorgeixin les
classificarem en 3 àmbits:
1- Artístic (murals i estructures
artístiques). Exposició Fundació Kilian
Jornet
2- Científic i tecnològic (construcció
de sofàs, jardineres i plantació
d'espècies vegetals). Concurs "Hazlo
verde"
4-Digital i lingüístic Reportatge sobre
tot el procés, amb imatges, vídeos, i
explicacions que permetin acabar
creant una pàgina web amb tot el
contingut. La pàgina web anirà al
concurs Wapps.cat. També campanyes
de sensibilització i podcast per la ràdio

1-PROPOSTES ARTÍSTIQUES
-Mural de taps
-Mural pintat
-Altres propostes

2-PROPOSTES
TECNOLÒGIQUES
-Sofàs de palets
-Jardineres amb pneumàtics
-Mobiliari amb pneumàtucs
-Jardineres verticals
-Sembra de vegetació
-Zones d'ombra
-Hotel d'insectes

Què t'agradaria
fer?

3-PROPOSTA DIGITALLINGÜISTICA

-Fotografia i vídeo
-Redacció reportatge
-Creació pàgina web
-Campanyes de sensibilització
-Podcast per la ràdio
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Wapps.cat

Grups de treball
Un cop cada alumne hagi decidit quin
projecte durà a terme, formarà un grup de
treball amb la resta de companys que
volen fer el mateix projecte (màxim 5
alumnes per grup)

Projectes
tecnològics

Passos a seguir
Grups: nom del projecte i llista d'alumnes
Consensuar disseny i ubicació del projecte
Llista de material necessari
Distribució de les tasques

Projectes
artístics

Passos a seguir
Grups: nom del projecte i llista d'alumnes
Consensuar disseny i ubicació del projecte
Llista de material necessari
Distribució de les tasques

Projectes
digitallingüístic

Passos a seguir
Grups: nom del projecte i llista d'alumnes
Consensuar diferents càrrecs (redacció,
fotografia, vídeo, edició, creació pàgina
web)
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lliista material necessari
Distribució de les tasques

Grups de treball

Projectes
tecnològics

-Jardineres amb pneumàtics

Projectes
artístics

-Mural de taps

1r / 2n

Projectes
digitallingüístic

-Plantació

-Campanyes de sensibilització:
Alimentació saludable
Separació de residus
Reducció de plàstics
Canvi climàtic i crisi
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ambiental

Grups de treball

Projectes
tecnològics

-Mobiliari amb
pneumàtics
-Hotel d'insectes

3r

-Jardineres verticals

Projectes
artístics

-Mural pintat

Projectes
digitallingüístic

-Reportatge
-Creació pàgina web
-Podcast ràdio
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Grups de treball

Projectes
tecnològics

(ombracle)
Projectes
artístics

Projectes
digitallingüístic

Institut els roures, Dosrius

palets
-Cúpula geodèsica

4t
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-Mobiliari amb

-Mural pintat

-Reportatge
-Creació pàgina web
-Podcast ràdio

Agraïments
L'institut Els Roures, en agraïment a tots aquells agents que
foment part de la comunitat educativa per la implicació en
aquest projecte:
-Els alumnes que s'han implicat en el projecte i l'han dut a
terme
-Els establiments locals i escoles del poble que han
participat en la recollida de taps
-L'Ajuntament que ha donat suport logístic en el que hem
necessitat
-L'AFA del centre que ha finançat la compra d'alguns materials
necessaris
-Les famílies que valoren la importància del projecte i animen
els alumnes a participar-hi de manera activa.
14

Institut els Roures, Dosrius

Ins Els Roures
Amb els ODS

Contacte
INSTITUT ELS ROURES
Carrer Joan Cardona s/n
CP 08310 Dosrius
93 791 95 64
www.inselsroures.cat

