ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Activitat 1: ITINERARIS
Cicle superior de l’educació primària
Descripció

Descoberta d’itineraris sostenibles del seu barri o dels barris propers a partir del
web Barcelona+Sostenible*.
L’adreça és: https://www.bcnsostenible.cat/ca/web/itineraris
*Barcelona+ Sostenible és una xarxa de més de 1.000 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica per construir col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn.
Els alumnes, per grups, han d’explorar els itineraris que es proposen pel seu
barri o barris propers i seleccionar-ne un, i explicar-lo a la resta del grup.

Materials

• fitxa per l’alumne
• ordinador

Durada

•

Objectius

• Conèixer propostes de la ciutat que la fan una ciutat sostenible i respectuosa
amb les persones i l’entorn.

2 sessions de 60 minuts.

• Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb la sostenibilitat de la ciutat i el consum responsable.
• Mostrar iniciativa per proposar activitats a realitzar en el temps de lleure.
Orientacions
pel mestre

Comenceu la sessió amb la lectura de la definició sobre l’ODS 11. Feu una
conversa prèvia a l’activitat en la que es plantegin les preguntes següents, per
assegurar la màxima comprensió:
• Què és una ciutat moderna, sostenible i segura?
• La vostra ciutat és així? Què li manca per poder-ho ser?
• Com són els transports públics al barri de l’escola?
• Hi ha àrees verdes?
• Està net?

Agrupament

Grups de 4 alumnes.
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Instruccions per al
desenvolupament

• Presenteu el Barcelona+Sostenible i expliqueu en què consisteix i què poden
trobar en aquest web.
• Expliqueu l’activitat. Els alumnes han de seleccionar un itinerari dels que surten en el web i explicar-lo a la resta dels seus companys. Podeu emplenar la
fitxa següent:
-

Nom de l’itinerari

-

Què és veurà en aquest itinerari

-

El per què l’han triat

-

Altres aspectes que considerin interessants: horari, durada aproximada, etc...

• Feu la posada en comú dels itineraris exposats per cada grup.
• 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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