
Objectiu general: 

Apropar als i les joves el 

problema mediambiental a 

través de la campanya anual 

per tal de crear consciència 

crítica. 
 

 

“ALTAVEUS PER UN MÓN MÉS JUST ” 

 
INTRODUCCIÓ: 

L’ApS “Altaveus per un món més just” busca sensibilitzar sobre la campanya anual que 

fa PROIDE junt amb totes les ONGD’s de la família lasal·liana i d’altres entitats. 

La campanya d’aquest tracta temes de medi ambient, concretament se centra en dos 

dels ODS, l’ODS 7 “Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i 

moderna”, i l’ODS 13 “Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus 

efectes”.  

Aquest ApS se situa en l’àmbit cientificotecnològic, i pot ser treballat de manera 

transversal amb l’àmbit social, concretament la geografia, però també des de tutoria o 

amb l’assignatura de religió i la cura de 

la casa comuna.  

L’ApS proposa una descoberta dels 

ODS 7 i 13 des de les causes i els 

efectes del canvi climàtic així com 

iniciatives de canvi i de respostes per a 

incentivar els canvis a petita escala, a 

nivell persona o escola en clau 

mediambiental. 

 

 

APRENENTATGE:  

Amb aquest ApS pretenem que l’alumnat s’apropi al 

problema del canvi climàtic, concretament en temes 

d’energia (ODS 7) i d’acció climàtica (ODS 13) a través 

d’un estudi de l’entorn proper i de la pròpia persona 

des de la presa de consciència de la petjada ecològica. 

Per aquesta fase d’aprenentatge, l’alumnat pot 

comptar amb tot el material de campanya, tant el més 

especialitzat com els materials didàctics per a totes les 

edats. 



En aquesta fase es vol aprofundir en els conceptes relacionats amb el canvi climàtic 

(efecte hivernacle, escalfament global...) per tal de poder analitzar els canvis globals en 

relació amb el model de vida que tenim. A partir d’aquest coneixement volem que 

l’alumnat conegui iniciatives i persones que treballen pel canvi i que són reconegudes a 

nivell mundial però també local, i també es pot aprofundir en el projecte de dones rurals 

que està desenvolupant PROIDE a Guatemala.  

Amb aquest aprenentatge volem fomentar la formació d’una joventut crítica, conscient i 

responsable amb el planeta, amb una mirada global. 

 

SERVEI:  

El servei d’aquest ApS està obert a la iniciativa de 

l’alumnat i és adaptable als seus interessos segons 

hagi anat la fase d’aprenentatge. Tot i això, nosaltres 

fem algunes propostes que poden servir d’orientació o 

inspiració per als grups participants. 

Una primera proposta és donar veu a la campanya, és a dir, partint dels materials de 

difusió i sensibilització, crear una nova campanya de comunicació i difusió per tal de 

sensibilitzar a l’alumnat de l’escola, les famílies, el barri... i aquesta campanya pot 

incloure alguna acció en algun dia destacat (dia del medi ambient, dia de la terra,...) 

Una segona proposta és fer un anàlisi de la petjada ecològica de l’escola i a partir 

d’aquesta fer una proposta de millora real del centre per optimitzar recursos o estalviar 

energia. 

La Fundació PROIDE posarà a disposició de l’alumnat les plataformes digitals per a la 

difusió de la campanya si són necessàries per la realització del projecte. 

Objectius d’aprenentatge: 

- Apropar-se als ODS a través de la campanya de PROIDE.  

- Fer-se conscient de la crisi climàtica actual, analitzant causes i efectes 

del mateix. 

- Prendre consciència de la rellevància de l’acció pel clima. 

- Conèixer accions locals i globals que combaten el canvi climàtic. 

 



 

PROJECTE: 

Aquest ApS es planteja com una aproximació a un problema global que ens toca d’aprop 

a tots els ciutadans. Els joves, aquests últims anys, han demostrat que el medi ambient, 

i l’augment de l’escalfament del planeta, són temes que els preocupen perquè afecten 

al seu futur. Amb aquest projecte els convidem a aprofundir en les dades tant globals 

com més personals per fomentar la reflexió conjunta amb la voluntat de buscar 

respostes, solucions i despertar un sentiment de pertinença a la terra que generi aquesta 

cura que mereix. A partir d’aquí sorgeix el servei que pretén que s’adapti a les inquietuds 

dels i les joves participants difonent el missatge que han après per mitjà de xarxes 

digitals o altres mitjans i/o portant a terme accions de canvi. 

Aquest ApS comptarà amb un seguiment per part de la persona encarregada de l’àmbit 

d’educació de la Fundació PROIDE, i la idea és fer tres moments de reflexió, a l’inici, a 

la meitat, acabada la fase d’aprenentatge i abans d’iniciar la fase de servei, i al final amb 

la posada en comú i l’avaluació de l’ApS. 

 

PARTICIPACIÓ ACTIVA: 

L’alumnat és el protagonista de tot el procés d’aprenentatge i servei i el professorat, així 

com el personal de PROIDE seran acompanyants del procés i guies quan sigui 

necessari. El projecte està obert a totes les propostes que puguin sorgir i s’intentaran 

recollir en el servei. 

Aquest ApS està pensat per ser portat a terme de manera cooperativa amb un treball en 

petits grups heterogenis on caldrà treballar l’acord grupal així com la presa de decisions 

i responsabilitats per tal de que aquest s’assoleixi amb èxit.  

 

Objectius del servei: 

-Idear una acció real que reverteixi en algun aspecte, el canvi climàtic. 

- Ser conscients de que els canvis locals són necessaris per aconseguir un 

canvi global. 

-Aprendre a crear una acció comunitària a través del treball en petit 

grup. 

 



REFLEXIÓ: 

La fase de reflexió, al llarg de tot el procés d’ApS però sobretot al final, és clau per l’èxit 

però sobretot per la millora del projecte. Volem que l’alumnat sigui conscient de la 

importància de la seva participació i que puguin veure que les accions locals poden 

repercutir globalment. 

Posem especial atenció en l’avaluació i la reflexió sobre el procés d’aprenentatge per tal 

de seguir oferint propostes engrescadores per a tot l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aquesta proposta resulta atractiva per algun grup, contacteu 

amb la Maria Jorquera a proide@fundacioproide.org. Podeu 

obtenir mes informació o simplement preparar l’inici de l’ApS. 

mailto:proide@fundacioproide.org

