
Cap a un món millor!!

La lectura sempre ens ha portat a llocs
màgics, a llocs on ens agradaria viure,
ja siga una gran ciutat, un camp, a la
meitat d'una selva, en una caravana...
l 'important és donar curs a aqueixa
imaginació.

La lectura és capaç d'educar-nos en
valors i traure la nostra millor versió,
per això hem investigat els diferents
bancs de llibres sobre sostenibilitat
existents, i hem extret un xicotet
fragment de cadascun dels
seleccionats, perquè xiquets i xiquetes
descobrisquen i es divertisquen, una
manera d'afavorir l 'acció sostenible per
mitjà de la lectura. 

Lectura i
sostenibilitat

Per què?
Treballant de forma lúdica! 

En l'actualitat el desenvolupament sostenible és un

dels principals reptes al que ens enfrontem com a

societat.

La sostenibilitat no sols es referix a una variant

mediambiental com erròniament  s'ha fe vore. El

nostre desenvolupament com a societat abasta 3

aspectes fonamentals com son l'ecològic,

l 'econòmic i el social i tots tres són essencials i

estan interrelacionats. Partint d'aquesta premissa,

el món educatiu (formal i no formal), ha de emprar

totes les seues eines en provocar a la infància i

l 'adolescència cap a convertir-se en ciutadans i

ciutadanes sostenibles i en transmissors i

prescriptores d'un estil de vida necessari per al

futur i el present.

En este sentit, els ODS són un esquema de treball

immillorable en el que basar-se per a poder

aconseguir el repte.

PRIMÀRIA

"Els i les xiquetes que lligen, seran adults que pensen"
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Com treballem?

"La vida sostenible és per a gent valenta"

Sensibilització: accions mitjançat les quals

fem vore el valor i la importància de la

consecució dels Objectius i Metes que marca

l'Agenda 2030.

Formació: Proveir de coneixements als grups en

els que treballem al voltat de què són i com es

pot aconseguir el compliment dels objectius.

Gamificació: tècnica que ens permet emprar

diversos recursos i eines a les activitats d'oci

educatiu que ajudaran als educadors i

educadores a motivar als i les participants,

personalitzar activitats i continguts, afavorir

l 'adquisició de coneixements i millorar l 'atenció.

Des de Grupo Tot, portem 3 anys treballant amb i

per els ODS amb 3 línies clares i concretes però

relacionades entre elles:

Per altra banda, des dels nostres inicis, han sigut

moltes les propostes i projectes he portant

endavant relacionades amb l'animació lectora,

entesa com el conjunt de recursos i estratègies que

faciliten l'acostament dels xiquets i xiquetes als

llibres i a la literatura oral d'una manera lúdica i

plaent.

Unificant estes dos premisses, llancem una nova

proposta que acosta els ODS mitjançant la lectura

tradicional i el joc amb les noves tecnologies!

Frieda és un dels llibres de referència que hem

triat, però afegim altres llibres com ara: "el teu

pots canviar el món", "una morsa al meu jardí" i

"Mario i el forat en el cel", aquests llibres els hem

trets directament del Club de lectura dels ODS,

una sèrie de llibres recomanats al costat d'uns

altres en la web de l'ONU. 

Lectura i oci educatiu

Tots aquests personatges d'aquests contes ens

acostaran a les diferents accions que podem

dur a terme, a aquest material hem unit el

projecte "La Comunitat dels ODS" , la mateixa

comunitat ix tota la informació (inclosos els

llibres), però en aquest cas fem esment a la

nostra comunitat de monstres que representen

els diferents ODS, ací us presentem a alguns: 

ODS 4. EDUCACIÓ DE CALITAT
EDCA

IGE

ODS 5. IGUALTAT DE GÈNERE

ACLI
ODS 13. ACCIÓ PEL CLIMA

Objectius
Donar a conéixer recursos literaris per a

conéixer millor l 'entorn i els problemes.

Despertar la consciència critica i reflexiva

enfront dels reptes als quals ens enfrontem

les persones i el planeta.

Conéixer l 'Agenda 2030 i els Objectius de

Desenvolupament Sostenible com a full de

ruta a seguir per a implantar accions.

Potenciar la capacitat de creativitat per al

Desenvolupament Sostenible que existeix en

la infància, originant així una sensació

d'apoderament dins del context de l'ajuda,

la cooperació i la solidaritat. 



"el món és un lloc perillós,  no per a quI  fa el mal,  
s inÒ per A quI  no fa res per evitar-ho" (A.  e instein)

SENSIBILITZACIÓ: Campanya d'imatges i reflexió 

FORMACIÓ: Agenda 2030 i ODS a a través de la lectura (exposició eines=

FORMACIÓ: Coneixem la Comunitat dels ODS i als seus habitants

GAMIFICACIÓ: Dinàmica de taules redones de l'ONU

GAMIFICACIÓ: Avaluació de la sessió en plataforma KAHOOT

Les sessions tindran una durada d'una hora i es podrà arribar a tantes aules com permeta l'horari

diari escolar.

La sessió dona inici amb la reflexió d'una sèrie d'imatges que oferim a xiquets i xiquetes dins de la

presentació de la formació, una manera d'introduir a la infància en la situació del món i les persones.

Una vegada amb els diferents temes analitzats sobre la taula, iniciarem la nostra formació, una

formació enfocada a descobrir l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través

d'un projecte que es diu "La comunitat dels ODS", aquesta comunitat ens ajudarà a comprendre que

podem fer nosaltres com a xiquetes i xiquets d'una escola i del món en general per a canviar la

situació actual, promovent tot el temps el treball en aliances (en grup). 

Després d'aquesta formació serà el moment de posar-nos a la feina i veure que som capaços,

proposem el repte a les xiquetes i xiquets d'imaginar que són representants de taules redones de

l'ONU, el planeta es troba en extremat risc, per grups hauran de triar un ODS i traçar accions que

puguen llançar des de les seues cases i des de l'escola.

Finalitzem la sessió amb una activitat avaluativa en la plataforma KAHOOT, es repartirà una tauleta

per grup i totes i tots hauran de demostrar qui ha prestat més atenció i qui s'ha quedat amb més

informació, entregarem els diplomes de participació de l'aula en el projecte, i com a obsequi pel treball

realitzat, i com porten les i els representants reals de l'ONU, donarem unes xapes a xiquetes i xiquets,

una xapa que compromet el treball pel Desenvolupament Sostenible.

 

El projecte comptarà per a cada sessió amb una TV 43"amb ordinador portàtil i 4 tablets connectades

a xarxa per a la realització de les dinàmiques

2 educadors/es dinamitzaran les sessions i guiaran les activitats 

Al finalitzar les sessions, es facilitarà als centres l'enllaç per a la descàrrega del conte de Frieda i de

la guia didàctica confeccionada per a treballar a l'aula

Com són les sessions?


