
Els  ODS tenen alguna relació amb l’energia? 
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Com podem explicar als alumnes el model energètic 

actual i el de futur? 
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Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS UNESCO 

Objectius 2030 





L’Educació és prioritària perquè es tracta d’un dret universal i és la base per dur 

a terme un desenvolupament sostenible. 

L’EDS està explícitament reconeguda en els ODS com a part de l’objectiu 4.7 de 

l’ODS relatiu a l’educació, Alhora, és important posar èmfasi en la importància 

crucial de l’ODS4 per als 16 ODS restants.  

 

Les crisis mundials i el canvi climàtic exigeixen un canvi del nostre estil de vida, 

de la manera de pensar i actuar 

L’assoliment d’aquests objectius demana canvis governamentals i 

conscienciació de la població. 

 

Cal impulsar el coneixement del tractament de l’energia a nivell educatiu 



L’energia és fonamental per al desenvolupament del món. 

És vital assegurar:  

● L’accés universal  

● Millorar el rendiment energètic 

● Augmentar les energies renovables que permetin comunitats més sostenibles i 

inclusives i resiliència davant problemes ambientals com el canvi climàtic 
 

Per assolir el ODS7 per al  2030, cal invertir en fonts d’energia neta, com la solar, eòlica i termail  i      

millorar la productivitat energètica. 

 

L’energia és el factor que contribueix principalment al canvi climàtic i representa al voltant d’un 

60 % de totes les emissions mundials de gasos efecte hivernacle. 

  

Ens cal una educació que promogui la: 

● Producció i el consum responsable 
 

 



El canvi climàtic afecta tots els països. Produeix un canvi negatiu en: 

● L’economia 

● La vida de les persones. 

● Les comunitats 

Els efectes més greus ja són evidents. 

● Disminució de la biodiversitat 

● Augment del nivell del mar 

● Events climàtics cada cop més extrems 

● Emissions de gas molt altes 

● La temperatura pot arribar a augmentar fins a 3ºC aquest segle 

Tenim l’oportunitat més gran que mai per aturar l’emergència climàtica. 

● Cal un canvi d’actitud individual i governamental 

● Cal treballar en el desenvolupament d’economies baixes en carboni 
 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
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Es descriuen els objectius d’aprenentatge específics per a tots els ODS. En els 

següents dominis: 

● Cognitiu, inclou els coneixements i les capacitats de pensament necessaris per 

comprendre millor els ODS i els reptes que suposa assolir-los. 

● Socioemocional, Inclou les habilitats socials que permeten als alumnes 

col·laborar, negociar i comunicar per promoure els ODS i l’autoreflexió 

● Conductual, inclou competències d’acció 

 
https://unescocat.org/wp-content/uploads/2019/04/Educaci%C3%B3-per-

als-objectius-de-desenvolupament-sostenible.pdf 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE PER ALS ODS 

L’EDS té l’objectiu de desenvolupar competències transversals en matèria de 

sosteniblitat que permetin a l’alumnat reflexionar sobre les seves accions tenint en 

compte l’impacte ambiental 
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ENERGIES 

CURRÍCULUM ODS / EDS 



En què ens basem? 

Currículum de Primària i Secundària, energies i ODS. Vincles curriculars 











COM HO PORTEM A LES AULES? 

- Recursos  

- Bones pràctiques 

- Activitats competencials 

- Materials de referència 

- Projectes 

- Graelles  

- Plantilles 





«L’educació pot contribuir, i ha de fer-ho, a una 
nova visió del desenvolupament mundial 

sostenible.» 
  

UNESCO, 2015 


