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ODS 3: Salut i benestar

Activitat 1: LA SALUT AL MÓN
Cicle superior de l’educació primària

Descripció Recerca de notícies relacionades amb la salut, la higiene i el benestar al món.

Materials • Premsa 

• Mapa del món

Durada • 1 sessió de 60 minuts.

Objectius • Conèixer els conceptes de salut, higiene i benestar per  reflexionar-hi d’una 
manera crítica.

• Prendre consciència de la importància de la salut i el benestar arreu del món.

• Reflexionar i analitzar notícies per comprendre el món i  desenvolupar una 
actitud crítica.

• Identificar la importància de la salut, la higiene i el benestar i adonar-se de la 
seva situació actual en el món.

Orientacions  
pel mestre

Comenceu la sessió amb la lectura de la definició sobre l’ODS 3. Feu una conver-
sa prèvia a l’activitat en la que es plantegin les preguntes següents per assegurar 
la màxima comprensió:

• Què significa la planificació familiar? Per què és important? 

• Què enteneu per portar un estil de vida saludable i què feu per dur-lo a ter-
me?

• Prevenció: explicació del concepte i alguns exemples.

• Què és un sistema de salut públic universal. Explicació del concepte. 

Agrupament Parelles 
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Instruccions per al 
desenvolupament 

• Porteu a classe alguns diaris amb notícies relacionades amb  la salut, la higie-
ne o el benestar al món.

• Feu parelles i demaneu que per una data concreta cerquin a la premsa notí-
cies que tractin sobre la salut i el benestar. Les hauran d’explicar i ubicar en 
un mapa del món que hi haurà a l’aula.

• Comenteu que les notícies poden fer referència al qualsevol dels aspectes 
relacionats amb el tema: prevenció, hàbits saludables, vacunes i medecines, 
malalties,  prevenció, benestar de les persones, entitats i ONG’s relacionades 
amb la salut...

• A la data acordada, demaneu als alumnes que exposin les notícies i les rela-
cionin amb al  país que fan referència.

• Demaneu a cada alumne que escrigui una reflexió sobre el que ha après so-
bre la salut i el benestar al món.

• Acabeu la sessió amb unes conclusions finals fetes entre tots, que relacionin 
els aprenentatges als que han arribat a partir de l’activitat, amb la definició de 
l’ODS.

• Valoreu si durant el curs es poden anar incorporant altres notícies destacades 
sobre el tema.


