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Introducció 

Des de la seva creació el 1946, UNICEF treballa mundialment en projectes pedagògics que 

promouen en els nens, nenes i joves els valors de la solidaritat internacional, la pau, la tolerància 

i la consciència pel medi ambient, al costat del desenvolupament de l’esperit crític i l’adquisició 

de coneixements i destreses adequades per comprendre el món i comprometre’s amb els canvis 

que aquest necessita. 

Aquest enfocament s’enquadra plenament dins del que s’anomena Educació per al 

Desenvolupament (EpD) i per aquest 2019-2020, UNICEF Andorra ha dissenyat un catàleg de 

recursos educatius amb l’objectiu de contribuir al compliment de l’ article 29.1 de la Convenció 

sobre els Drets del Nen, d’acord amb el qual “els estats part convenen que l’educació del nen 

haurà d’estar encaminada a: 

• Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física de l’infant fins 

al màxim de les seves possibilitats. 

• Infondre en l’Infant el respecte pels drets humans, les llibertats fonamentals i pels 

principis consagrats en la Carta de les Nacions Unides. 

• Infondre en l’Infant el respecte pels seus pares, per la seva pròpia identitat cultural, pel 

seu idioma i pels seus valors, pels valors nacionals del país en què viu, del país que sigui 

originari i de les civilitzacions diferents de la seva. 

• Preparar l’Infant per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit 

de comprensió, pau, tolerància, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, 

grups ètnics, nacionals i religiosos i persones d’origen indígena. 

• Infondre en l’Infant el respecte pel medi ambient. 
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Objectius del Desenvolupament Sostenible 

 

 

 

1. El món no es igual per a tots. Això es just? 

Conèixer els diferents tipus de desigualtats i l’impacte que tenen en el context més ampli 

de la societat i l'economia 

Edat: 11-14 anys 

 

2. La pobresa al món requereix solucions locals 

Apreciar la importància de les habilitats i l'educació en la reducció de la pobresa. 

Edat: 11-14 anys 

 

3. El projecte alimentari dels ODS: hi ha una història darrera de cada plat 

Avaluar un plat de menjar representatiu i indicar alternatives que contribueixin als 

Objectius Mundials. 

Edat: 9-14 anys 

 

4. Un inici saludable 

Determinar el que es considera una bona salut, trobar maneres de practicar-la i explorar 

i recordar la importància de cuidar-se a un mateix. 

Edat 8-11 anys 

 

5. L'Educació pot transformar el món 

Entendre el poder de l’educació per a transformar la vida. Saber que no tothom te el 

mateix accés a l’educació i promoure la igualtat d’accés a l’educació per tots i totes. 

Edat: 11-14 anys 
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6. Tots guanyen quan les nenes poden seguir estudiant 

Entendre el terme “igualtat de gènere”. Identificar els obstacles que tenen les nenes per 

accedir a l'educació; i reconèixer els beneficis de que puguin accedir a la Segona 

Ensenyança. 

Edat: 11-14 anys 

 

7. Per què hi ha tants nens que no assisteixen a l'escola? 

Explorar situacions sobre nens que no poden anar a l’escola 

Edat 8-14 anys 

 

8. Des d'on estic: un projecte sobre la igualtat de gènere i els ODS 

Comprendre una qüestió d’interès mundial, la igualtat de gènere, i que l’augment dels 

coneixements en una matèria facilita la conscienciació global i l’eficàcia de l’acció. 

Edat 8-14 anys 

 

9. Aigua neta per a tots 

Definir contaminació de l’aigua, conèixer les seves causes i descriure la desigualtat 

global en l’accés a l’aigua neta. 

Edat 8-14 anys 

 

10. Un projecte d'Energia pels ODS 

Analitzar i reduir l'ús d’energia i paper a la seva organització. 

Edat: 8-11 anys 

 

11. La Energia i els Objectius Mundials de Desenvolupament Sostenible 

Comprendre que l'energia es vital per una bona qualitat de vida per a totes les persones, 

a tot arreu i comprendre el vincle entre la energia i la reducció de la pobresa. 

Edat: 8-11 anys 

 

12. Entenent la vida sostenible 

Explicar el concepte de sostenibilitat. Avaluar diferents opcions de vida sostenible i 

identificar mesures per aplicar al dia a dia. 

Edat: 11-14 anys 

 

13. Els drets humans i els objectius mundials 

Conèixer els teus drets i reivindicar-los, inclosos els drets de la infància i com es 

relacionen amb els ODS. 

Edat: 10-15 anys 

 

14. Comprendre la violència a la comunitat 

Entendre que és la violència i les diferents formes que existeixen. Desenvolupar 

solucions per a prevenir-la . 

Edat: 11-14 anys 
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15. Protegir la vida sota l'aigua 

Desenvolupar el coneixement de les amenaces als oceans i explorar idees de com fer 

servir l’oceà de manera sostenible 

Edat: 11-14 anys 

 

16. Canvi climàtic 

L'activitat traurà a la llum l'experiència col·lectiva i el grau de comprensió dels alumnes 

en relació al canvi climàtic 

Edat 8-14 anys 

 

17. l'Impacte de la contaminació al nostre planeta i a les nostres vides 

Conèixer algunes de les diferents formes de contaminació ambiental i explorar maneres 

de reduir-la. 

Edat: 11-14 anys 

 

18. Protegir la vida sota l'aigua 

Desenvolupar el coneixement de les amenaces als oceans i explorar idees de com fer 

servir l’oceà de manera sostenible 

Edat: 11-14 anys 

 

19. Que és la pau? 

Investigar i reconèixer característiques, accions i símbols d’alguns activistes en pro de la 

pau. 

Començar a determinar formes per incorporar la pau al nostre entorn més immediat 

(escoles, empreses, organitzacions,...) 

Edat: 8-11 anys 

 

20. Presentació dels ODS 

Els estudiants podran explicar que son els OMDS, perquè son importants i la relació 

entre ells. 

Edat: 8-14 anys 

 

21. Que puc fer amb els ODS a la meva vida diària? 

Maneres creatives d’aplicar els ODS i de comprendre com aprofitar mútuament les idees 

dels altres. 

Fer servir la creativitat en les fases inicials de la concepció de projectes de sostenibilitat. 

Edat: 8-14 anys 

 

22. No te sentit quedar-se a mig camí. Dels ODM als ODS. 

Reflexionar en l’impacte dels Objectius Mundials i relacionar els Objectius Mundials amb 

els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

Edat 11-14 anys. 

 

 

 

mailto:sensibilitzacio@unicef.ad


  Comitè d’Andorra  
Prat de la Creu, 59-65, Esc. B 4a 3K  

AD500  Andorra la Vella  
Principat d’Andorra  

 Telèfon:  +376 867100  
sensibilitzacio@unicef.ad  

www.unicef.ad  

  

7 
 

23. Treballant junts per arribar als ODS 

Considerar la complexitat i algunes estratègies per aconseguir els OM. 

Trobar la manera en que els estudiants puguin contribuir als OMS i comprendre la 

importància de treballar junts per arribar-hi. 

Edat: 8-11 anys 
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CARACTERÍSTIQUES DE TOTS ELS TALLERS  

 

ESPAI: dintre de l’aula  

EDAT: segons el taller, però podràs trobar-ne des de 3 a 16 anys 

NUM. ASSISTENTS: fins a 20 alumnes. Recomanem grups reduïts per assegurar la participació 

de tots els assistents 

DURADA: aproximadament 1 hora 

DONATIU RECOMANAT PER TALLER : 90€ 

 

 

En tenim molts més de preparats i podem realitzar formació a mida segons necessitats. 

 

 

Per a més informació: 

 

Mercè Miguel Millan 

Sensibilització 

Unicef – Comitè d’Andorra 

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

Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 4a 

AD500 Andorra la Vella 

Principat d’Andorra 

 

merce@unicef.ad 

t.   +376 885001 

www.unicef.ad 
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