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Però..  què són els objectius de desenvolupament sostenible? 

Els objectius de desenvolupament sostenible  (ODS) 
son un conjunt de

Destinades a resoldre els problemes socials, econòmics i ambientals que
afecten al món i que estan recollits a 

17
Objectius 

169

L'AGENDA 2030
L'agenda 2030 va ser elaborada l'any 2015 per l'Organització de les
Nacions Unides (ONU) amb el propòsit  d'aconseguir  el benestar de
la humanitat i el planeta, amb una visió transformadora cap a la
sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 193 Estats membres de
les Nacions Unides es van aliar i signaren aquesta agenda com la
guia de referència per al treball de la comunitat internacional fins a
l'any 2030. 

 

y

En un lloc anomenat  La Comunitat dels ODS , viuen un éssers 
 separats en comarques, aquests éssers han sigut creats per a
protegir i custodiar els objetius de desencolupament sostenible 

Metes



Com bé hem dit, la comunitat dels ODS està dividida en comarques
(blocs). Cadascuna de les comarques s'encarrega de buscar solucions
als diferents problemes de la humanitat. Tot i que les comarques
estan aliades i treballen pel bé comú de la comunitat, cadascuna es fa
càrrec d'uns objectius i unes metes en concret: 

Els habitants de la comunitat dels ODS i moltes altres persones  ja 
 estan treballant per a aconseguir un món més sostenible i just per a 
 tota la humanitat. Sols faltes tu...Perquè el futur depen de tots i
totes. El moment de començar és hui, T'uneixes?? 
 

Comarques- blocs 5p Objectius de la comarca

Doncs, et seguim contant, presta atenció... 

PERSONES

PLANETA

PROSPERITAT

PAU

ALIANCES

Agenda 2030- 5P- 17 objectius- 169 metes



Jo sóc HACE,, membre de la comarca de persones i represente a 
l'Objectiu 2: FAM ZERO

Hola, jo sóc FIPO. Visc en la Comunitat dels ODS  i represente a
l'Objectiu 1: FI DE LA POBRESA

El meu objectiu és posar fi a la pobresa en tot el món. Que totes les
persones tinguen els mateixos drets als recursos econòmics, així
com accés als serveis bàsics. 

La meua meta és posar fi a la fam en el món i aconseguir
seguretat alimentària i nutricional per a totes les persones. A
més,a més ,vull promoure la agricultura sostenible

Em diuen SABI, i treballe per a aconseguir l'Objetivo3:
SALUT I BENESTAR 

Tinc el compromís de garantir una vida sana i promoure el
benestar de tots i totes en totes les edats. Que cap persona es
quede sense atenció sanitària. 

Sóc EDCA, i represente  l'Objetivo  4: EDUCACIÓ DE QUALITAT

Vull aconseguir una educació inclusiva i equitativa de qualitat. i
promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots i totes
les persones del món. 

Hola!, sóc IGE, l'últim habitant de la comarca Persones.
Represente l' Objectivo 5: IGUALTAT DE GÈNERE

El meu gran desig és aconseguir la igualtat entre homes i
dones i empoderar a totes les dones i xiquetes. 

És l'hora de conèixer als habitants i els objectius que
integren l'agenda 2030. 

PERSO
N

ES



Hola!  sóc ANISA, la meua casa està a la comarca planeta  i
represente l'Objetivo 6: AIGUA NETA I SANEJAMENT

Jo sóc PROCORE i represente a l'Objetivo 12:   
PRODUCCIÓ i CONSUM RESPONSABLE

El meu objectiu és abastir d'aigua potable i garantir la gestió
sostenible de l'aigua i el sanejament  a totes les persones y paisos
del planeta. 

El meu objectiu en l'agenda 2030 és garantir modalitats de
consum i producció sostenibles per el benestar del planeta. 

Em diuen ACLI i represente l'Objectivu 13: ACCIÓ CLIMÀTICA

El meu gran objectiu és adoptar mesures urgents per frenar el
canvi climàtic i els seus efectes devastadors per a la terra. 

Hola!! sóc VISU, represente  l'Objetivo 14: 
VIDA SUBMARINA 
El meu objectiu és conservar i utilitzar de manera sostenible  els
nostres oceans i els recursos marins 

Sóc VIETE l'últim ODS de la comarca Planeta, i represente l'Objectiu 15: VIDA
D'ECOSISTEMES TERRESTRES

Les meues grans metes són gestionar sosteniblement els boscos,
lluitar contra la tala d'arbres massiva, evitar la degradació de la
terra i frenar la pèrdua de biodiversitat.

PLA
N
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Hola, sóc  ENASCO de la comarca Prosperitat i represente a
l'Objectiu  7: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE 

El meu objectiu és garantir l'accés a l'energia assequible, fiable,
sostenible i moderna per  a totes i tos.  

 
Jo sóc TRACECO i represente l'Objectiu 8: 

TREBALL DECENT I CREIXIMENT ECONÒMIC 
 
 
 
 

Promoure el creiximent econòmic sostenible i inclusiu,
l'ocupació plena i productiva i el treball decent pera totes i tots,
és la meua gran missió. e

Em diuen INOIN, i represente l'Objetivo 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

La meua gran meta és construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització inclusiva i sostenible d'una
forma innovadora. 

Hola, sóc REDELADE i represente l'Objetivo10:
REDUCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Lluite per la igualtat en totes les seues formes. El meu
major objectiu és que tots els paisos y totes les persones
del planeta tinguen les mateixes oportunitats, sense
diferencia de gènere, raça o religió.

Jo sóc CICOSO, l'últim habitant de la comarca prosperitat. 
 represente l' Objetivo 11: CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES
El meu objectiu és que totes les ciutats i asentaments humans
siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 
Que les ciutats siguen per a les persones

PRO
SPERITA
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Hola, sóc PAZI habitant de la comunitat dels ODS , la meua
casa està a la comarca de la Pau. Represente l'Objetivo 16:
PAU, JUSTICIA I INSTITUCUIONS SÒLIDESE. 

Jo sóc ALOB i visc a la Comunitat dels  ODS, en la
comarca aliaces . Represente  a l' Objetivo 17:
ALIANÇA PELS OBJECTIUS 

És necessari promoure sosietats pacífiques i inclusives per a
l'òptim desenvolupament sostenible del planeta. Cal facilitar
l'accés a la justicia per a totes i tots i crear institucions
responsables i inclusives a tots els nivells. 

La meua missió és que tots els paisos estiguen aliats i
treballen conjuntament per aconseguir la  millora del
planeta.

Per a aplicar amb éxit l'agenda 2030 cal passar ràpidament a l'acció.
Necessitem doncs, aliances sòlides, inclusivess i integrades a tots els nivells i
ambtis d'actuació  

"Que ningú es quede enrrere"
És el teu moment, el present és la clau per obrir un futur més
sostenible i just per a totes les persones del planeta, incluit i
incluida tu...

Ara ja coneixes la misió que tenen per davant els nostres
protagonistes, que no és altra que treballar units pel compliment
dels  ODS i axí aconseguir el lema de l'agenda 2030:

 
Uneixte a la comunitat dels ODS!! 
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Relaciona el nom dels ODS amb la image que corresponga. 

ODS_____: FAM ZERO
ODS_____: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 
ODS_____: SALUT I BENESTAR
ODS_____: IGUALTAT DE GÈNERE
ODS_____: FI DE LA POBRESA
ODS_____: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
ODS_____: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
ODS_____: VIDA SUBMARINA

ODS_____: VIDA ECOSISTEMES TERRESTRES
ODS_____: ACCIÓ CIMÀTICA
ODS_____: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
ODS_____: CONSUM I PRODUCIÓ RESPONSABLE
ODS_____: INDUSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
ODS_____: PAU, JUSTICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
ODS_____: ALIANÇA PELS OBJECTIUS
ODS_____: EDUCACIÓ DE QUALITAT
ODS _____:  AIGUA NETA I SANEJAMENT

  QUIZQUIZ        DSDS      



  QUIZQUIZ        DSDS      

P_ _ _ _ _ _ _  P_ _ _ _ _ _  

P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

P_ _  

A_ _ _ _ _ _ _  

Troba les 5 comarques (els 5 blocs de l'agenda 2030) en les quals
es divideixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible  i els
habitants de la comunitat dels ODS.



  QUIZQUIZ        DSDS      
Els habitants de la comunitat ODS necessiten  la teua ajuda. Identifica cadascun dels 
 habitants amb el seu ODS i pensa una acció que pugues fer per a ajudar a canviar el
món. Després posa en comú amb els companys i companyes de classe les vostres
accions.

FIPO: fi de la pobresa 
Dona i comparteix amb altres persones que ho necessitem tot el que
pugues, coses que ja no utilitzes o les teues habilitats. 



  QUIZQUIZ        DSDS      



  QUIZQUIZ        DSDS      



A aquestes altures ja saps que l'agenda 2030 conte 169 metes distribuïdes en els 17
objectius per tal de resoldre els problemes econòmics, socials i ambientals del nostre
planeta. Anem a conèixer alguns, Relacionar cada meta amb l'objectiu que
consideres més apropiat.

  QUIZQUIZ        DSDS      

Posar fi a totes les formes de discriminació contra dones i
xiquetes.

Apostar per fonts d'energia respectuoses amb el medi ambient.
Com la solar, l'eòlica i la termal.

Aconseguir l'accés a aigua potable per a tots i totes

Garantir la igualtat d'oportunitats per a tots i totes sense tindre
en compte gènere, raça o religió.

Fomentar l'educació Global per al Desenvolupament Sostenible

Posar mesures contra la degradació i pèrdua de biodiversitat

Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles.



  QUIZQUIZ        DSDS      

Erradicar la pobresa extrema per a totes les persones en el
món

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i
de qualitat per a donar suport al desenvolupament econòmic
i el benestar humà.

Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis
bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els
barris marginals.

Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos
relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els
països.

Aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició.

Posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, la pesca no
declarada i no reglamentada

Aconseguir la cobertura sanitària universal

Reduir substancialment la proporció de joves que no estan
ocupats, no cursen estudis ni reben formació.



  QUIZQUIZ        DSDS      
És important mantenir el nostre entorn net i saludable per a aconseguir un món més sa
per a tots i totes. Un dels hàbits que pot ajudar a mantenir un entorn net és el conegut
com les 4R. Les coneixes?, sabries identificar cadascuna d'elles?. Ompli les paraules
creuades i a continuació cita un exemple de cadascun dels processos. 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Exemple: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Exemple: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Exemple: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Exemple: 



A continuació us presentem una llista amb les 20 coses que els experts consideren
necessàries per a viure. Ordenar la llista de l'1 al 20, segons considereu que són
més o menys importants per a vosaltres (1 la més important i 20 la menys
important)

¿QUÈ NECESSITEM PER A VIURE?

Menjar
Formar part d'una família.
Sentir-se cuidat/ cuidada 
Tindre un nom, una identitat
Tindre amigues i amics
L'educació
Sentir que els altres em valoren pel que faig
Sentir-se segur, protegit, no córrer perill
Sentir-se volgut, tindre l'afecte dels altres
Tindre roba i calçat
Tindre un refugi, una casa
Respirar
Tindre accés a la informació
Estar sa, tindre atenció mèdica quan la necessite
Tindre llibertat
Dormir
Participar, poder expressar les meues opinions i que siguen tingudes en
compte
Tindre suficients diners
Estar connectat amb els altres, tindre accés a les xarxes socials
Sentir-se respectat/a, no sentir-se discriminat

  QUIZQUIZ        DSDS      



Ara us demanem que penseu durant uns minuts en 4 coses que teniu i que són
importants per a vosaltres/as, però de les quals podríeu prescindir per a viure (per
exemple: el telèfon mòbil...?). Raonar el perquè de la vostra decisió.

  QUIZQUIZ        DSDS      



  QUIZQUIZ        DSDS      

---------------------------------

Observa aquestes vinyetes i reflexiona... Posa-li el títol que et vinga a la ment mirant la
imatge. Després posa en comú la teua opinió i reflexió amb la dels teus companys i
companyes. 

---------------------------------

--------------------------------
-

--------------------------------
-



  QUIZQUIZ        DSDS      

“Imagineu, per un moment que vosaltres i vosaltres sou els grans líders del món i que
teniu el poder per a canviar les coses amb les vostres decisions. Si poguéreu fer-ho
Quins són els tres problemes que solucionaríeu? Quins són els tres problemes que
considereu més urgent solucionar per a aconseguir un món més just, equitatiu i
sostenible?”

The Big Question Forma un grups  

 Pensar, anotar i redactar ací la vostra resposta. Després exposar-la a la resta de grups



Uneix-te a 
La Comunitat      DS 

El futur està a les teus mans


