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Naixement del projecte

-Primer any d’aplicació
-Resolució d’un problema real
-Desenvolupament de 
competències tecnològiques
-Ciències Socials + Tecnologia



Objectius i productes

1. Conèixer el funcionament general de la ONU
2. Entendre la importància d'un model de 

producció que garanteixi un planeta 
sostenible

3. Desenvolupar les competències digitals de 
creació i edició de vídeo



 

         

1.Introducció i conscienciació
2.Organització
3.Recerca d’informació i reflexió
4.Producció (Vídeo)
5.Posada en comú (Assemblea)

Fases del projecte



1. Introducció i conscienciació



2. Organització
- Grups heterogenis de 4 persones



3. Recerca d’informació i reflexió
Respecte l’ODS 12: En quin aspecte vaig bé? En quin he de 

millorar?

Què diu el President què estem fent com a país?

Quins recursos naturals tinc al meu país? Quins recursos 
necessito d’altres països?

Informe

Busquem

Discurs

Petjada de carboni Economia circular



3. Recerca d’informació i reflexió
Per entendre l’informe d’ODS

Traducció:
ODS 12 - Producció i consum responsable
· Residus electrònics
· Emissions de SO2 en la producció
· Emissions de SO2 incorporades en la importació
· Emissions de nitrogen a la producció
· Emissions de nitrogen incorporades en la importació
· Residus municipals no reciclats



4. Producció
➔ Tall i enganxat de clips
➔ Introducció d'imatges
➔ Introducció de text
➔ Transicions senzilles
➔ Treball per capes



4. Producció: Exemples

https://docs.google.com/file/d/1Pc65DX7nU4nVDHetX52cfY-stcYyQtWi/preview
https://docs.google.com/file/d/1XZSe4wTkUQtEsD2HsBkIZqU0HpRSG1ja/preview


5. Posada en comú (Assemblea)

Presentem dades

2 minuts per preparar resposta

1 minut per intervenir

Funcionament del debat

Resultats: Cap acord comú, diversos 
acords bilaterals

Equip ONU: Encarregats de 
dirigir l’espai i avaluar totes les 

intervencions!



5. Posada en comú (Assemblea)



metodologies utilitzades 

ABP

Co-avaluació Auto-avaluació 

Grup 
d’experts

Role-
play 



millores proposades 
- Calcular la petjada de carboni d’algun 

producte
- Plantejar la millora d’algun procés 

productiu
- Deixar un dia més per negociació prèvia a 

l’assemblea
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