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ODS 1: Fi de la pobresa

Activitat 1: LA POBRESA HA AUGMENTAT O HA DISMINUÏT?
Cicle superior de l’educació primària

Descripció Investigació sobre si la pobresa ha augmentat o disminuït i proposar mesures per 
combatre-la.

Materials • Fitxa per l’alumne 

Durada •  2 sessions de 60 minuts.

Objectius • Prendre consciència de pobresa i promoure el diàleg per cercar solucions.

• Investigar si la pobresa està augmentant o disminuint en el món.

• Proposar mesures per combatre la pobresa.

Orientacions  
pel mestre

Comenceu la sessió amb la lectura de la definició sobre l’ODS 1. Feu una conver-
sa prèvia a l’activitat en la que es plantegin les preguntes següents, per assegu-
rar la màxima comprensió:

Què en sabem sobre...?

• La solidaritat. Què significa ser solidari? I fer voluntariat? N’heu fet alguna 
vegada? Quan?

• Una vida productiva. Què creieu que significa tenir una vida productiva? Què 
és necessari per poder tenir una vida productiva?

•  Distribució de la riquesa. Per què algunes persones tenen més bens materials 
i d’altres menys? Què es podria fer perquè hi hagués més equilibri?

Agrupament Grups de 4 alumnes

Instruccions per al 
desenvolupament 

• Feu grups de quatre alumnes i proposeu que investiguin si la pobresa està 
augmentant o disminuint en el món.

• Cada grup pot investigar algun aspecte en concret: la pobresa extrema, la 
pobresa infantil, la pobresa energètica...

• Una vegada tinguin aquesta informació han de proposar mesures per eradicar 
la pobresa.

• Els alumnes poden escriure una carta  a alguna institució explicant el que han 
investigat i les seves propostes per combatre la pobresa.

• Una vegada redactades les cartes, feu una lectura de cadascuna d’elles.

• 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.
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