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"Els animals de la selva"

ODS 15: Vida Terrestre

P3 A - Tigres
P3 B - Koales

protegim la selva i els seus animals 



P4 A - Tortugues marines
P4 B - Balenes

"Cuidem el planeta blau"

ODS 14: Vida Submarina
ajudem a mantenir nets els mars i ocens de la terra



P5 A - Mussols
P5 B - Eriçons

"Anirem a buscar el tió"

ODS 13: Acció pel Clima
salvem els boscos i els arbres... volem cuidar al nostre tió!



1r A - Cuidadors/es dels boscos
1r B - Rescatadors/es els mars
1r C - Protectors/es de l'aire

"Busca allò més vital només"

ODS 15: Vida Terrestre
volem cuidar la naturalesa perquè ens aporta tot allò que

necessitem per viure i ser feliços



2n A - Som la veu de les plantes
2n B - Som la veu dels animals

"No ens desdibuixeu"

ODS 13: Acció pel Clima
hem descuidat la terra i estem esborrant tots els colors de la

natura... però encara hi som a temps!



3r A - F.F. Exploradors/es
3r B - Super col i capità enciam :

Defensors/es de la terra

"Cap a un món nou"

ODS 13: Acció pel Clima
construïm un futur millor pel nostre planeta i per nosaltres, està

en les nostres mans caminar cap a un món nou



4t A - Mirem amb els ulls de la Terra
4t B - La igualtat és l'ànima de la llibertat

4t C - Against poverty

"Imagine"

ODS 16: Pau i justícia
imagina un món sense guerres, un món on tots i totes fossim

iguals... imagina un món millor



5è A - Fam zero
5è B - Agents contra el masclisme

"Wake up"

ODS 13: Acció pel Clima
podem cuidar a la Terra, la solució està a les nostres mans, és hora

de despertar!



6è A i 6è B
ONU Pins

"Man in the mirror"

ODS 10: Reducció de les Desigualtats
tots i totes mereixem una vida digne i el canvi comença en

nosaltres!


