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ODS 12: Consum i producció responsables

Activitat 1: EN JOAN QUIN CAS!
Cicle superior de l’educació primària

Descripció A partir de la lectura del cas d’en Joan, generar  un debat sobre el consum i 
donar consells que pugin ajudar-lo a modificar el seus hàbits d’oci i de consum 
en Joan.

Materials •  La història d’en Joan

•  Imatge d’en Joan

•  (Material inclòs a l’annex)

Durada •  1 sessió de 60 minuts.

Objectius •  Comprendre com les opcions individuals d’estil de vida influeixen en el des-
envolupament social, econòmic i mediambiental.

•  Conscienciar sobre la importància d’un consum responsable.

•  Animar els altres a comprometre’s amb les pràctiques sostenibles de consum 
i producció.

•  Saber distingir les necessitats dels desitjos i reflexionar sobre la seva conduc-
ta individual com a consumidor.

Orientacions  
pel mestre

Comenceu la sessió amb la lectura de la definició sobre l’ODS 12. Feu una 
conversa prèvia a l’activitat en la que es plantegin les preguntes següents, per 
assegurar la màxima comprensió:

•  Què significa que els recursos naturals es poden esgotar?

•  Què significa fer un consum responsable o sostenible?

•  Què és el malbaratament dels recursos?

•  Com podrien reduir l’excés de residus?

• Què és un mercat d’articles de segona ma?

Agrupament • Gran grup

• Parelles

• Individual
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Instruccions per al 
desenvolupament 

•  Projecteu la imatge d’en Joan i llegiu la seva història.

•  Genereu un debat a partir de la història d’en Joan. Podeu fer les preguntes 
següents: 
- Què us ha sorprès d’aquesta història? Creieu que en Joan és un gran       
        esportista? 
- En Joan té algun problema? 
- Què pensen els seus pares?  
- Tenir molt material esportiu contribueix a ser un gran esportista? 
- Què pot passar si segueix acumulant material esportiu a la seva  
        habitació?

•  Proposeu entre tots, alguns consells per ajudar a en Joan.

•  Si considereu, demaneu a cada alumne un petit escrit per enviar-li a en Joan 
amb els consells que li donaria.

•  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.


