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PRÒLEG
“El nostre món afronta enormes reptes econòmics,
socials i ambientals. Els ODS són una resposta
global que cal aterrar en l’àmbit local.”
La pandèmia de la COVID19 tindrà diferents
conseqüències a nivell global que encara és prompte
per valorar. El que és indubtable és que l’esperit
de l’Agenda 2030 es fa encara més necessari per
posar el focus en les persones, protegir el planeta,
buscar respostes conjuntes, enfortir les aliances i, en
definitiva, per respondre a la pandèmia en qualsevol
lloc del món, sense deixar ningú enrere.
Des de fa dos anys, Creu Roja Comunitat Valenciana,
impulsa el projecte Ciutat 11, Detectius de les Ciutats
Sostenibles, en diversos centres d’educació primària.
Aquest projecte pretén fomentar una ciutadania global
des de la infància, que es comprometa amb la millora
del seu entorn social i ambiental, realitzant propostes a
les administracions locals.
Ha arribat el moment de recollir tot l’après, recórrer
a aquestes propostes realitzades des de la visió de
la infància, i analitzar-les de forma pragmàtica per
impulsar accions concretes.

de sensibilització de Creu Roja el seu compromís i
entrega, i a les administracions públiques el seu suport
per tal que aquest manual veja la llum. Ha arribat el
moment de l’acció, i per això us convidem a obrir,
investigar i aplicar aquest manual, en què hem deixat
imprès el nostre esforç i dedicació.
El manual “Future School 11” ofereix un repàs als
principals temes que s’aborden a l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible (ODS) 11, i planteja una
metodologia innovadora per impulsar processos de
transició a llarg termini que permeten convertir les
nostres escoles en espais inclusius, segurs, sostenibles
i resilients.
Agraïm a les voluntàries i universitàries en pràctiques
al Departament de Cooperació Internacional de
Creu Roja, que han dedicat llargues hores a la
recerca i consolidació de continguts; i als companys
i companyes de les àrees de Desenvolupament
Organitzatiu, Intervenció Social, Socors i Emergències i
Medi Ambient, que han aportat els seus coneixements
i experiència en aquest manual.

Agraïm als centres educatius l’esforç i treball
realitzat, als xiquets i xiquetes la seua il·lusió i ganes,
als Ajuntaments la seua acollida, als i les agents

EL PROJECTE CIUTAT 11, DETECTIUS DE
LES CIUTATS SOSTENIBLES
Aquest projecte sorgeix del compromís de Creu Roja
amb els ODS, i de la necessitat de seguir avançant en
el nostre esforç per a aconseguir el seu compliment.
Aquest esforç es realitza en el pla internacional,
a través d’intervencions de Cooperació per al
Desenvolupament, Acció Humanitària o Cooperació
Tècnica; i en el pla nacional, amb accions de
proximitat en l’àmbit local.
A través d’aquest projecte busquem contribuir a
que els nostres esforços per la inclusió, la seguretat,
la sostenibilitat i la resiliència es consoliden a llarg
termini, a través d’una ciutadania activa i compromesa.
En la seua primera etapa, el projecte es va enfocar en
el treball amb alumnes de primària perquè s’aproparen
als principis fonamentals que regeixen els ODS, i
especialment l’ODS 11, i foren capaços de reconèixer
i analitzar les seues metes en el seu territori local.
D’aquesta manera, a més a més d’interioritzar i fer seu
aquest objectiu, l’alumnat va vore incrementades les
seues capacitats d’anàlisi per poder fer propostes de
millora a les autoritats municipals i practicar el dret a
la participació des de la infància. Fins al moment han

participat en el projecte més de 913 estudiants de 20
centres educatius.
De la necessitat de fomentar una implantació real de
l’Agenda 2030 a les escoles com a organitzacions
en si mateixes, que requereix d’un esforç i una
voluntat continuats per part de tota la comunitat
educativa, incloses les administracions públiques
amb competències sobre aquestes, treballem una
segona etapa amb el focus posat en els àmbits de
direcció, professorat i AMPA. En aquesta segona fase,
es proposen accions específiques que ens porten a
liderar canvis perquè les nostres escoles siguen espais
que contribuisquen a l’acompliment de l’ODS 11, entre
les quals es troba l’elaboració i edició d’aquest manual.
Tot i que el projecte “Ciutat 11, Detectius de les Ciutats
Sostenibles” té el seu origen i desenvolupament a
la Comunitat Valenciana, totes les propostes i eines
emanades d’ell, inclòs aquest manual, poden ser
aplicats en qualsevol municipi de qualsevol territori, ja
que les metes dels ODS són universals.
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L’AGENDA 2030 I ELS ODS
La nova Agenda comprèn 17 Objectius, amb 169
metes, que tenen cinc focus: les persones, el planeta,
la prosperitat, la pau i les aliances. En ells es reafirma
la importància dels drets humans, “sense deixar ningú
enrere”.

Els ODS són el fruit del consens de 193 països que,
convocats per les Nacions Unides en 2015, van
establir el full de ruta per a aconseguir en 2030 un
desenvolupament econòmic, social i ambiental
sostenible de forma integrada, equilibrada, indivisible,
d’abast mundial i d’aplicació universal. Aquests
objectius, han de ser aplicats en totes les poblacions
de tots els països del món per entitats públiques,
privades i per la ciutadania en general.
Els ODS són el resultat d’un treball realitzat per grups
de persones expertes en representació d’institucions
governamentals, agències de l’ONU, entitats privades
i organitzacions de la societat civil. Més de 8 milions
de persones de tot el món van fer arribar a les Nacions
Unides, i als líders i lideresses mundials, la seua opinió
sobre els problemes que hauria d’abordar l’Agenda
2030, a través de l’enquesta “My World”. Aquesta
enquesta va obrir un procés de negociació, amb un
intercanvi d’experiències, coneixements i formes
d’organització que va nodrir l’espai públic, que originà
com a resultat una agenda completa i de gran abast.

OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Segons la UNESCO, “mentre els governs tenen la
responsabilitat principal en garantir el dret a una
educació de qualitat, l’Agenda 2030 significa un
compromís universal i col·lectiu que requereix de la
voluntat política, la col·laboració mundial i regional,
així com del compromís de tots els governs, la societat
civil, el sector privat, la joventut, les Nacions Unides
i altres organitzacions multilaterals per fer front als
desafiaments educatius i construir sistemes inclusius,
equitatius i pertinents per a tots els educands.“
Cada objectiu de l’Agenda 2030 necessita de
l’educació per proporcionar a les persones els
coneixements, competències i valors necessaris que
els permeten contribuir al seu compliment, tot vivint
amb dignitat alhora que contribueixen a les societats
en què viuen.

2. FAM
1. POBRESA

4. EDUCACIÓ
5. IGUALTAT
DE GÈNERE

3. SALUT

PERSONES
Posar fi a la pobresa i la
fam, i garantir un
ambient sa, digne i en
equitat.

6. AIGUA
12. CONSUM
13. CANVI
CLIMÀTIC

14. OCEANS

7. ENERGIA

PLANETA
PROSPERITAT

Protegir el planeta
de la degradació per
a la nostra
generació i la dels
nostres fills.

Assegurar que tots
puguen gaudir d'una
vida pròspera i que tot
progrés econòmic,
social i tecnològic es
done en harmonia amb
la natura.

15. MEDI
AMBIENT

8. TREBALL I ECONOMIA
9. INFRAESTRUCTURA
10. DESIGUALTAT
11. CIUTATS

ALIANCES

17. ALIANCES
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Mobilitzar tot allò necessari per
enfortir una Aliança Global per al
Desenvolupament centrada en les
necessitats dels més vulnerables, i
amb la participació de tots.

PAU
Fomentar societats
pacífiques, justes i incloents,
lliures de por i violència.

16. PAU I
JUSTÍCIA

CREU ROJA I ELS ODS
Des de la seua creació fa més de 150 anys, la Creu
Roja desenvolupa una important tasca de promoció,
formació, protecció i difusió dels Drets Humans,
que són la base ideològica sobre la qual es basen
els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Així mateix, totes les accions i àrees de Creu Roja

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

SOCORS
INCLUSIÓ SOCIAL
OCUPACIÓ
SALUT
EDUCACIÓ
MEDI AMBIENT

FI
DE LA POBREÇA

van intrínsecament vinculades a l’acompliment de
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible per a
aconseguir el benestar de la Humanitat i del Planeta
per a les generacions presents i futures.

IGUALTAT
FAM
CIUTATS I
ZERO
DE
COMUNITATS
GÈNERE
SOSTENIBLES

FAM
ZERO

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

ENERGIA
ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

IGUALTAT
DE GÈNERE

ACCIÓ
PEL CLIMA

PRODUCCIÓ I
CONSUM
RESPONSABLES

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

VIDA
SUBMARINA

VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

ALIANCES PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJETIUS

PER QUÈ UNA REVISIÓ DE TOTA L’AGENDA
SI NOMÉS TREBALLAREM L’ODS11?
Tal com està plantejada l’Agenda 2030, no és possible
avançar en un únic Objectiu sense tindre en compte
els altres setze. De fet, dos d’ells, són imprescindibles
per a aconseguir la resta. Entorns pacífics (ODS 16) són
fonamentals per avançar en la resta d’ODS, però de res
serveix que s’establisquen objectius si no hi ha acords
entre els actors que han de participar-hi (ODS 17).
D’altra banda, els ODS estan interrelacionats de
manera que els èxits produïts en un d’ells habitualment
contribueixen a qüestions vinculades amb un altre. En
el cas de l’ODS 11, els seus avanços poden impulsar
qüestions relacionades amb la fi de la pobresa (1), la
millora de la salut (3), l’accés a l’aigua (6) i l’energia
neta (7), la producció i consum sostenibles (12) o la
preservació d’ecosistemes terrestres (15). En el cas de
la Comunitat Valenciana, no podem deixar de banda
a les nostres ciutats costaneres i la importància de
millorar la vida submarina (14).

Posem algun exemple:
» Si parlem d’eliminar barris marginals, estem
disminuint la pobresa relativa, i per tant contribuint a
l’ODS 1.
» Si parlem de ciutats inclusives, estem directament
lluitant contra la desigualtat, sent l’ODS 10 el que
busca reduir-la.
» Si parlem de ciutats segures, especialment per a
infants i dones, contribuïm a l’ODS 5, d’igualtat de
gènere.
» Si parlem de ciutats sostenibles, reduint emissions i
millorant els seus sistemes de reciclatge, contribuïm
a frenar el canvi climàtic, tal com proposa l’ODS 13.
A més a més, si això ho fem utilitzant la bicicleta o
caminant, millorem la nostra salut i contribuïm a
l’ODS 3.
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L’ODS 11 - CIUTATS INCLUSIVES,
SEGURES, SOSTENIBLES I RESILIENTS
Però centrem-nos en l’ODS 11, que per la seua
transversalitat i la seua potència de treball a nivell
local, pot ser la ruta ideal per treballar els ODS en
l’àmbit municipal.
Cal destacar que el 55% de la població mundial (4.200
milions de persones) viu a les ciutats, i s’estima que
aquesta proporció augmentarà fins a arribar al 68%
de la població mundial en 2050. Aquest creixement
estarà altament concentrat: el 90 % tindrà lloc en els
països d’Àfrica i Àsia, i tan sols Índia, la Xina i Nigèria
representaran el 35% amb 416 milions, 255 milions
i 189 milions d’habitants respectivament. També es
calcula que per al 2030, a causa del ràpid creixement
de les urbs en el món en desenvolupament, junt
amb l’augment de la migració del camp a la ciutat,
incrementarà el nombre de “mega ciutats”, poblacions
amb més de deu milions d’habitants, que actualment
hi ha 43.
Tot i que les ciutats ocupen només el 3% del planeta,
representen entre el 60 i 80 per cent del consum
d’energia i el 75 per cent de les emissions de
carboni. La urbanització ràpida planteja nombrosos
desafiaments en la distribució espacial, en l’ús i
consum de sòl, en el proveïment d’aigua potable,
en la gestió d’aigües residuals, en els mitjans de
vida i en la salut pública. Molts dels problemes que
amenacen la Humanitat poden concentrar-se a
les ciutats, però també les seues solucions, ja que
precisament per l’elevada densitat de població es pot
augmentar l’eficiència energètica i aplicar la innovació
tecnològica, mentre que al mateix temps es gestiona
millor l’espai públic.
Des d’una perspectiva ambiental, el creixement i
la planificació de les ciutats han de considerar la
protecció dels ecosistemes i la diversitat biològica,
la prevenció dels desastres naturals i la provisió
d’oportunitats d’esplai. Especialment cal repensar el

disseny d’espais públics, com ara parcs, àrees verdes i
carrers, incorporant estratègies per reduir les emissions
i previndre el canvi climàtic.
Millorar la seguretat i la sostenibilitat de les ciutats
no només implica garantir l’accés a habitatges
segurs i assequibles, sinó també suposa millorar
els assentaments marginals, realitzar inversions
en transport públic, crear àrees públiques verdes i
millorar la planificació i gestió urbana de manera
que sigua participativa i inclusiva. Perquè hi haja
un desenvolupament humà sostenible és necessari
transformar la forma en què construïm i administrem
els espais urbans des d’un enfocament integral,
coordinat i participatiu. El futur que volem inclou
ciutats d’oportunitats, amb accés a serveis bàsics,
energia, habitatge, transport i més facilitats per a
tothom.
En aquest sentit, les escoles tenen un paper molt
important, com a espai públic, simultàniament
urbà, educatiu i polític. Una escola es coherent en
el seu missatge, espai i forma d’organització. No és
possible formar persones inclusives, segures de si
mateixes, resilients i compromeses amb els drets
humans i el medi ambient en àmbits poc participatius,
energèticament contaminants, i on la diversitat no es
valora com l’oportunitat d’obrir les nostres ments cap a
terrenys desconeguts.
Les metes de l’ODS 11 aborden una àmplia gamma de
reptes que, des del punt de vista de les nostres escoles,
ens porten a analitzar qüestions com: la participació
de la comunitat educativa, la planificació d’espais
flexibles, segurs i inclusius, que s’adapten a múltiples
funcions, ubicats en edificis sostenibles i resilients,
amb enfocament de residus zero, que promouen una
educació de qualitat, compromesa amb el seu entorn,
a través de continguts accessibles.

La Nova Agenda Urbana (Hàbitat III) estableix normes i principis a la recerca de ciutats i
assentaments humans que complisquen la seua funció social i ecològica, que encoratgen la
participació, assoleixen la igualtat de gènere, busquen un creixement econòmic sostingut,
inclusiu i sostenible, i que promoguen la planificació basada en l’edat i el gènere per a una
mobilitat urbana sostenible, segura i accessible, amb la posada en pràctica de polítiques de
reducció i gestió dels riscos de desastres, i que protegisquen els ecosistemes per reduir al
mínim el seu impacte ambiental.

L’Acord de París i les ciutats: el suport del PNUD als països per a aconseguir una urbanització
sostenible, inclusiva i resilient és una part clau de l’Acord de París sobre Canvi Climàtic.
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El Marc de Sendai: des de la seua adopció, el PNUD ha treballat amb gairebé 40 països per satisfer
les seues necessitats de gestió de riscos existents i emergents, inclosa l’ajuda per a una adequada
reconstrucció. En assolir els objectius també podem construir resiliència als impactes del canvi
climàtic, i assegurar-nos de mantindre el rumb cap a la consecució de l’Agenda 2030.

L’Agenda 21: els processos de participació i monitorització iniciats a través de l’Agenda 21, faciliten
l’adopció de l’Agenda 2030, per tal de millorar la capacitat d’incidència dels governs locals en
l’agenda global i compartir experiències i resultats territorials en el context global.

Marc d’Acció Mundial de Dakar, 2000: representa un compromís col·lectiu per actuar i assolir els
objectius marcats per la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (Jomtien, 1990); que
promou una educació orientada a explotar els talents i capacitats de cada persona i desenvolupar la
personalitat de l’educand, a fi de millorar la seua vida i transformar la societat.

ODS 4: constitueix la síntesi de les ambicions de l’educació, resumit en el seu lema “garantir una
educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la
vida per a tothom”.

LES METES DE L’ODS 11
11.1 D’ací a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a
habitatges i serveis bàsics adequats, segures i assequibles i
millorar els barris marginals.

11.6 D’ací a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per
càpita de les ciutats, prestant especial atenció a la qualitat de
l’aire i la gestió de les deixalles municipals i d’altres tipus.

11.2 D’ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport
segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tots, i
millorar la seguretat vial, en particular mitjançant l’ampliació
del transport públic, amb especial atenció a les necessitats
de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els
menuts, les persones amb diversitat funcional i les persones
d’edat.

11.7 D’ací a 2030, proporcionar accés universal a zones
verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en
particular per a les dones i els menuts, les persones d’edat i
les persones amb diversitat funcional.

11.3 D’ací a 2030, augmentar la urbanització inclusiva
i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió
participatives, integrades i sostenibles dels assentaments
humans en tots els països.
11.4 Incrementar els esforços per protegir i salvaguardar el
patrimoni cultural i natural del món.
11.5 D’ací a 2030, reduir significativament el nombre de
morts causades pels desastres, inclosos els relacionats
amb l’aigua, i de persones afectades per ells, i reduir
considerablement les pèrdues econòmiques directes
provocades pels desastres en comparació amb el producte
interior brut mundial , amb especial èmfasi en la protecció
dels pobres i les persones en situacions de vulnerabilitat.

Per això s’haurà de:
11a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals
positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals, tot
i enfortint la planificació del desenvolupament nacional i
regional.
11.b D’ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de
ciutats i assentaments humans que adopten i implementen
polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús
eficient dels recursos, la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic, i la resiliència davant els desastres. I desenvolupar
i posar en pràctica, d’acord amb el Marc de Sendai per a la
Reducció del Risc de desastres 2015-2030, la gestió integral
dels riscos de desastres a tots els nivells.
11.c Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot
mitjançant assistència financera i tècnica, perquè puguen
construir edificis sostenibles i resilients amb materials locals.
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PROJECTES DE CREU ROJA ESPANYOLA
QUE CONTRIBUEIXEN A L’ODS11

COL·LABORAR EN
LA SEGURETAT

» Participem en serveis preventius de diversa índole, inclosa
l’Operació Pas de l’Estret i Salvament Marítim.
» Sensibilitzem per previndre accidents i altres riscos sobre la
nostra salut i la dels altres.
» Disposem de teleassistència domiciliària i mòbil, així com
localització de persones amb deterioració cognitiva.
» Contribuïm a la seguretat de les dones a través de la
teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere.
» Capacitem la població en primers auxilis per salvar vides.

CONTRIBUIR A LA
SOSTENIBILITAT

» Treballem la gestió ambiental interna, analitzant la nostra
petjada ecològica i compensant la mateixa amb programes
diversos.
» Fomentem la transició a vehicles elèctrics.
» Promocionem hàbits respectuosos amb el medi ambient.
» Proposem la participació de la ciutadania en horts
ecosocials i horts escolars.

MILLORAR LA
RESILIÈNCIA

» Ens preparem davant d’emergències a través d’Equips de
Resposta en Alberg, Intervenció Psicosocial, Salvament
Marítim, Assistència Sanitària o Comunicacions.
» Disposem de diversos centres logístics d’emergències
nacionals i internacionals, així com d’una unitat
especialitzada en logística.

MÉS INFO

MÉS INFO

» Impulsem equips de sensibilització front a emergències.
» Donem suport a la preparació davant desastres a les
Societats de la Creu Roja o Mitja Lluna Roja d’altres països

CONSERVAR
EL NOSTRE
PATRIMONI
CULTURAL I
NATURAL
10

» Organitzem grups de vigilància i sensibilització ambiental en
espais naturals.
» Desenvolupem accions encaminades a la conservació
d’aigües continentals i oceàniques.
» El Comitè Internacional de Creu Roja, juntament amb
UNESCO, ofereix assessorament tècnic i suport per tal de
protegir els béns culturals que puguen estar en risc en cas
de conflicte armat.

MÉS INFO

TIPS

PER INICIAR LA TRANSFORMACIÓ
CAP A L’ESCOLA DEL FUTUR

Els canvis profunds i permanents necessiten reflexió, treball i
temps. Mentre pots anar posant en marxa xicotetes iniciatives
que ajuden a impulsar el canvi.

x

»

1.

»

Sempre que pugues, evita imprimir.

Canvia la il·luminació per llums LED

»

2.

4.

»

3.

Fomenta entre les famílies l’ús de
botelles d’aigua i envasos reutilitzables
per a l’esmorzar.

Reutilitza abans de tirar, decora l’escola,
fes-ho servir en classes d’art...

JULIOL
»

5.

Compra materials eficients
energèticament i sostenibles com
paper reciclat, productes de neteja
amb impacte ambiental reduït, etc.

»

»

6.
Prioritza els productes de proximitat i
de temporada al menjador escolar.

7.

Investiga i inspira’t amb iniciatives
d’altres escoles d’arreu del món.
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TIPS

PER INICIAR LA TRANSFORMACIÓ
CAP A L’ESCOLA DEL FUTUR

»

8.

Anima a la mobilitat sostenible
proporcionant espais d’aparcament
segur per a bicicletes i patinets, per a
l’alumnat i professorat. Marca un dia
per fomentar-ne l’ús, per exemple:
“Els dimarts millor amb bici”, i
organitza rutes segures.

»

Pinta el teu pati per a jugar i, si és
cooperatiu millor.

»

10.
Fomenta iniciatives de l’alumnat
per a l’estalvi energètic o els patis
inclusius, organitza concursos, atorga
puntuacions.

»

»

12.

»

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

12

FAM
ZERO

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

SALUT
I BENESTAR

IGUALTAT
FAM
CIUTATS I
ZERO
DE
COMUNITATS
GÈNERE
SOSTENIBLES

ALIANCES PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJETIUS

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

PRODUCCIÓ I
CONSUM
RESPONSABLES

9.

Incorpora el compostatge a les
classes de ciències naturals, i tingues
el teu propi jardí o hort escolar.

co2

13.

Calcula la teua petjada de carboni
i busca formes de compensar-la.

Introdueix els primers auxilis en els
continguts de l’aula.

FI
DE LA POBREÇA

11.

»

IGUALTAT
DE GÈNERE

ACCIÓ
PEL CLIMA

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

ENERGIA
ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

VIDA
SUBMARINA

I per descomptat, IMPULSA PROJECTES
ESCOLARS SOBRE ELS ODS. Busca i comparteix
iniciatives d’Educació per a la Ciutadania Global.

2

FUTURE SCHOOL 11

FUTURE THINKING
Què és i en què consisteix?
Objectius
Dinàmica

00
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QUÈ ÉS I EN QUÈ
CONSISTEIX?
En aquest manual et convidem a examinar la teua escola
des d’una nova òptica. Ens agradaria que imaginares, com
serà d’ací a 10 anys?
Per a aquesta pregunta no hi ha respostes bones o
dolentes, correctes o incorrectes. No tractem de predir
el futur sinó, més bé d’involucrar un grup de persones en
pensar de manera profunda sobre un tema concret.
Anem a imaginar noves posibilitats connectant present,
passat i futur.
Crearem escenaris que ens donaran pistes a l’hora de
generar una planificació estratègica coherent amb un
possible futur que establirem com preferit.
Busquem inspiració més que predicció que ens ajude
a tindre un pensament crític per prendre les mesures
adequades tenint en compte aquest possible futur.

MANTINGUES AL LLARG DE TOT
EL PROCÉS LA MENT OBERTA.
COMPARTEIX, VALORA I OPINA
SENSE COMPLEXOS.

Objectius
» Adquirir una visió global de la situació actual, analitzant present, passat i futur.
» Generar converses i inquietuds sobre el tema tractat.
» Analitzar diferents escenaris i seleccionar el desitjat.
» Deixar enrere un enfocament tàctic a curt termini.
» Definir una estratègia d’actuació amb una visió a llarg termini.

“La millor manera de predir el futur,
és crear-ho”
Peter Druker
14

LA DINÀMICA
1

SELECCIÓ DEL TEMA PRINCIPAL
A causa de la complexitat i riquesa dels Objectius, us proposem triar un dels temes principals en els quals hem dividit
l’ODS 11:
01. Participació a l’escola

05. Residus sòlids

02. Accessibilitat

06. Contaminació

03. Energia

07. Desastres naturals

04. Planificació dels espais escolars

08. Protecció del patrimoni cultural i natural

En aquest document trobareu una fitxa de cadascun d’ells, que us ajudarà a ubicar-vos i proporcionarà contingut
d’utilitat per a la realització de les diferents fases del procés de Future Thinking. El tema escollit es convertirà en el
focus central d’atenció per a les diferents activitats.

2

DEFINICIÓ

UNA MIRADA AL PASSAT
Estem a la línia de sortida, i per afrontar amb èxit aquest projecte hem de conèixer un poc més sobre el tema triat. Per
això, en aquest apartat us proposem investigar l’evolució al llarg de la història de l’eix que anem a tractar. Cal fer
una ullada al passat per poder entendre el present i projectar-nos al futur.
És aconsellable, a més a més d’adquirir un visió global, realitzar un treball local per incloure aquests fites
quantitatives i qualitatives dins de la línia del temps. D’aquesta manera podrem comparar i analitzar com ha estat
l’evolució en els dos contextos.

3

DEDUCCIÓ
TENDÈNCIES

És el moment de posar els ulls i les orelles en guàrdia per advertir aquells canvis significatius en el context actual.
Hem de prendre com a referència el nostre tema principal i utilitzar les eines disponibles a la xarxa per poder
escanejar la informació i extraure aquells moviments que puguen ser interessants.
No totes les tendències acaben desenvolupant-se en el temps però és ben cert que les que perduren són la llavor
que pot generar un dels nostres futurs. Per tant, analitzant-les podem avançar cap a aquells escenaris possibles
que puguen arribar a desenvolupar-se.

15

LA DINÀMICA

4

IMAGINACIÓ
CREEMS FUTURS

Amb la motxilla plena d’informació sobre el passat i el present, és el moment de projectar-nos al futur. Anem a
jugar amb diferents eines per generar escenaris. Aquestes activitats ens ajudaran a tindre un pensament molt més
divergent, situant-nos en perspectives que fins ara mai havíem valorat.

5

SELECCIÓ

QUIN FUTUR VOLEM?
Ha arribat el moment d’organitzar i distribuir els nostres possibles futurs. Definir si són possibles, plausibles o
probables, i, una volta ubicats, determinar quin és el nostre preferit. Recorda que busquem inspiració, més que
predicció. El nostre futur preferit ha de motivar les accions estratègiques que ens marquen el camí a seguir.

6

ACCIÓ

FULL DE RUTA
A hores d’ara ja tenim una visió clara de cap on volem anar, però per arribar-hi hem de realitzar un treball de
planificació, on definirem les tasques claus que ens puguen apropar al futur desitjat.

Recomanacions bàsiques
» La sala hauria de tindre finestres i llum natural.
» Configura un espai obert que done la posibilitat de que les persones participants es
puguen moure i canviar de lloc. La llibertat física ajuda a la llibertat mental.
» Evita espais sorollosos.
» Assegura’t que està disponible tot allò necessari per realitzar la sessió (material,
connexió a internet ...)
16
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FUTURE SCHOOL 11

TEMES
PRINCIPALS
01. Participació a l’escola

05. Residus sòlids

02. Accessibilitat

06. Contaminació

03. Energia

07. Desastres naturals

04. Planificació dels espais escolars

08. Protecció del patrimoni cultural i natural
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PARTICIPACIÓ
A L’ESCOLA
Les escoles, com a espais de formació i construcció
de la ciutadania, han de fomentar una participació real
i efectiva, que permeta a l’alumnat, docents, famílies i
comunitat educativa en general, “ser part” de l’escola
(sentir-se identificades), “tindre part” en la mateixa (sent
conscients dels seus drets i deures) i “prendre part” en la
seua millora (posada en marxa d’accions concretes).

Sig u es

La participació és una característica fonamental de la
democràcia, que s’ha d’aprendre i exercitar-se, i quin
millor lloc que l’escola?
Així, a les escoles, com a agents de socialització, es
facilita l’experimentació social a través de processos
de convivència on s’adquireixen valors, competències,
normes i significats culturals. La participació i implicació
de l’alumnat en aquesta realitat és una experiència
substantiva com a aprenentatge per a l’exercici de la
ciutadania.
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Tendències
Les noves tecnologies ofereixen
possibilitats múltiples de comunicació,
informació i participació.
Associació Educativa (Epstein, 2011):
es basa en la responsabilitat compartida
a casa, a l’escola i en la comunitat per a
l’aprenentatge i desenvolupament dels
xiquets i xiquetes. Els i les estudiants són
el centre de l’assossiació, i han de ser
membres actius en els tres contextos, ja
que són el nexe d’unió entre ells.
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Increment de l’ús de metodologies
ducatives participatives, com Flipper
Classroom, aprenentatge cooperatiu,
aprenentatge basat en problemes,
gamificació, etc.

Les Comunitats d’Aprenentatge
(CdA) són un projecte basat en un
conjunt d’actuacions educatives d’èxit
dirigides a la transformació social i
educativa, en el qual destaquen dos
factors: les interaccions i la comunitat.
L’aprenentatge escolar deixa d’estar
exclusivament en mans del professorat
i recau en la participació conjunta de
l’alumnat, les famílies, les associacions
del barri, el voluntariat, etc.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1962

Primeres experiències del Mètode Psicosocial
desenvolupat per Freire, que donarien lloc a
l’Educació Popular a Amèrica Llatina.

1970

Llei General d’Educació - permet crear
associacions de pares com l’APA.
Derivat de la Llei General d’Educació de 1970 es
crea el Consell Assessor.

1978

Centre d’educació de persones adultes de
la Verneda Sant Martí; Primera comunitat
d’aprenentatge a Espanya.

1982

Apareix la CEAPA, la Confederació Espanyola
d’Associacions de Pares d’Alumnes. Primera
formació que defensava la participació total de les
famílies a les escoles.

1985

LODE - Consideració de l’alumnat bé com a
membre dels consells escolars, o bé com a
membre de la comunitat susceptible de ser
consultat en la regulació de la vida i els projectes
de centre.

1989

Amb l’aprovació de la Convenció dels Drets de
l’Infant (CDN) per l’Assemblea de les Nacions
Unides (1989), s’impulsa un moviment a favor
de la consideració de xiquetes i xiquets com a
membres actius de la societat.

1990

LOGSE - demostrava que la participació de les
famílies a les escoles era clau per a una millor
educació.

90s

El Centre de Recerca en Teories i Pràctiques
per a la Superació de les Desigualtats (CREA)
va promoure la implementació de Comunitats
d’Aprenentatge a preescolar, primària i secundària.

1995

LOPEG - es consolida i reforça el consell escolar
com a òrgan clau que facilitava la implicació dels
pares.

2006

LOE - establia que “la participació és un valor
bàsic per a la formació de ciutadans”, i atorgava al
consell escolar competència per aprovar i avaluar
el projecte de centre,

2013

LOMCE - Una de les que més contestació han
tingut per part de la comunitat educativa, ja que
redueix les atribucions del consell escolar. No ha
arribat a aplicar-se.

Iniciatives
INTERNACIONAL

MÉS INFO

Programa anglosaxó Rights Respecting
Schools Award (RRSA) (UNICEF, 2008).
Proveeix un marc d’actuació al voltant de quatre
grans eixos relacionats amb la Conferència
dels Drets de l’Infant. Aquest programa aporta
resultats efectius en l’alumnat no només en
el coneixement dels seus drets, també a la
comprensió i apropiació de les responsabilitats
relacionades.

AUTONÒMIC
“El contracte educatiu” del col·legi públic
Manuel Riquelme, a Hurchillo.
Proposta a través de la qual el centre educatiu
i les famílies es comprometen a treballar
conjúntament per fomentar entre l’alumnat valors
com la solidaritat, el respecte i la companyonia,
per motivar l’alumnat a la lectura, al respecte
pel medi ambient, i a mantindre una bona
alimentació.
El CEIP Alberto Sols de Sax està constituït com
una Comunitat d’Aprenentatge.

TERCER SECTOR
“Implicolaboració familiar: un ecosistema
educatiu necessari”. Aquesta experiència
es fonamenta en la necessitat i conveniència
que les famílies s’impliquen i col·laboren
(implicolaboració) amb el centre educatiu
dels seus fills/es en els diferents processos de
formació implementats pel personal docent, així
com de dissenyar projectes i actuacions propis
que puguen complementar aquesta formació.

Objectius relacionats
SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

La participació inclusiva en l’àmbit
educatiu afavorirà la vida saludable i
el benestar dels/de les alumnes.

La participació promourà una
educació de qualitat inclusiva i
igualitària.

IGUALTAT
DE GÈNERE

Fomentar la participació igualitària
afavorirà l’establiment de societats
on les dones participen.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Propiciarà la reducció de les
desigualtats en l’àmbit educatiu.

IGUALTAT
FAM
CIUTATS I
ZERO
DE
COMUNITATS
GÈNERE
SOSTENIBLES

ALIANCES PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJETIUS

La participació inclusiva serà
determinant perquè l’alumnat
vinculat al seu entorn oferirà
respostes adaptades.

Establir relacions escola, famílies,
alumnat, comunitat, etc ... reforçarà
les aliances per a un món més
sostenible.
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ACCESSIBILITAT
L’educació és un dret humà bàsic, universal i inalienable.
El 1990, la comunitat internacional es va reunir
a Jomtien, Tailàndia, per la Conferència Mundial
sobre Educació per a Totes i Tots, per afirmar el seu
compromís d’aconseguir l’educació universal.

distance learnin
g

“La creació d’entorns, programes i eines educatives que
siguen accessibles fa possible que totes les persones,
independentment de les seues capacitats, puguen
accedir a l’educació obligatòria i, posteriorment, a
la formació escollida per al seu desenvolupament i
independència personal”, (Aragall, 2010, pàg. 13).
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Tendències
Disseny per a totes i tots (Design for
All), és una nova forma de dissenyar
tecnologies, productes i serveis, aplicable
a tots els camps de coneixement, que se
centra en la recerca de solucions perquè
el major nombre possible de persones,
tenint en compte la seua diversitat,
tinguen l’opció de participar o utilitzar el
producte o servei dissenyat.
Al sector de l’accessibilitat
cognitiva, contràriament al de les
adaptacions, el disseny universal
implica incorporar els criteris
d’accessibilitat des del principi:
des del disseny d’una aula, un
objecte o un text, al disseny del
propi currículum i les activitats
d’ensenyament i aprenentatge.
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MÉS INFO

Al sector de l’accessibilitat funcional,
s’estan aplicant les directrius de
l’accessibilitat universal, que permeten
l’ús d’infraestructures i mobiliari pel major
nombre de persones possible. Així, una
rampa per accedir en cadira de rodes, és
un bon element per a les motxilles amb
rodes o per transportar material d’un lloc
a un altre, mobles fàcils de moure o un
lavabo amb suficient espai facilitarà el
seu ús a qualsevol persona, o un pom de
porta o pestell fàcil d’utilitzar permetrà, a
més, ser accionat per altres persones que
porten guants.
e-Inclusió: participació efectiva
d’individus i comunitats en totes les
dimensions de la societat i l’economia
basades en el coneixement, a través del
seu accés a les TIC.

ACCESSIBILITAT

1990

El moviment Educació per a Tots (EPT) en el marc
de la seua Conferència Mundial que va culminar
amb la Declaració Mundial d’Educació per a Tots,
va diagnosticar tres grans problemàtiques sobre
l’accés a l’educació: la manca d’oportunitats per
a tots, els objectius restringits a l’alfabetització i el
càlcul, i l’exclusió de certs grups marginals.

1994

La “Declaració de Salamanca” on cobra
preponderància l’atenció a xiquetes i xiquets amb
Necessitats Educatives Especials.

1998

Es reconeix la rellevància significativa dels
resultats de la declaració final de la Conferència
Mundial d’Educació Superior de 1998 i de les sis
conferències regionals: de Cartagena d’Índies,
Macau, Dakar, Nova Delhi, Bucarest i El Caire,
ressaltant els debats de la Conferència Mundial de
París.

2000

Al Fòrum Mundial d’Educació per a Tots, celebrat
a Dakar, es va adoptar el Marc d’Acció de Dakar,
que va integrar els sis marcs regionals d’acció del
món, amb un “compromís col·lectiu per actuar”
i complir els objectius i finalitats d’Educació per
Tots en 2015.

2006

Convenció dels Drets de les Persones amb
diversitat funcional: La Convenció reconeix el
dret de les persones amb diversitat funcional a
l’educació sense discriminació i sobre la base
de la igualtat d’oportunitats. Per a això s’ha
d’assegurar un sistema d’educació inclusiu a tots
els nivells, així com l’ensenyament al llarg de la
vida, desenvolupant plenament el potencial humà
i el sentit de la dignitat i l’autoestima.

2009

La UNESCO defineix l’educació inclusiva com
“un procés d’enfortiment de la capacitat del
sistema educatiu per arribar a tots els educands;
per tant, es pot entendre com una estratègia
clau per assolir l’EPT. Com a principi general,
hauria d’orientar totes les polítiques i pràctiques
educatives, partint del fet que l’educació és un
dret humà bàsic i el fonament d’una societat més
justa i igualitària. “

Iniciatives
INTERNACIONAL

MÉS INFO

La Fundació Disseny per a Tothom (Design for
All Foundation), té com a objectius reconèixer
les iniciatives, projectes, productes i serveis que
busquen respectar la diversitat humana a través
del Disseny per a Tothom; per a això convoca
anualment uns premis, gràcies als quals recull i
difon Bones Pràctiques en Accessibilitat.

AUTONÒMIC
La Guia de Bones Pràctiques en Educació
Inclusiva de Save the Children, recull 28
pràctiques classificades en tres apartats: entorns,
eines i programes accessibles per a tots i
totes; ensenyament i resolució de conflictes
cooperativa i aprenentatge cooperatiu o dialògic.

TERCER SECTOR
Esbarjos Inclusius: Una iniciativa de l’ONCE per
fer dels esplais un espai “micro-social”, on els
alumnes i les alumnes interactuen d’igual manera
i es posen en pràctica les capacitats i habilitats
de l’infant per la mediació i negociació dels
conflictes. A més, l’espai estarà habilitat i millorat
de manera accessible i estarà proveïda de racons
on es puguen practicar activitats específiques.

Objectius relacionats
SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

L’escola inclusiva persegueix la
millora de la qualitat de vida dels
seus estudiants.

En matèria d’educació, aquesta seria
plenament accessible, de qualitat,
inclusiva i equitativa.

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

Els seus centres educatius
comptarien amb infraestructures
accessibles i sostenibles.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

L’escola inclusiva té lloc per TOTES
les persones.

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

ALIANCES PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJETIUS

L’escola inclusiva té com a objectius
formar persones amb sentit
democràtic, desenvolupar l’esperit
crític i de cooperació.

L’escola inclusiva estableix relacions
positives de col·laboració amb les
famílies.

L’escola inclusiva facilita la
incorporació al món laboral de tots
i totes.
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ENERGIA
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La petjada ecològica reflecteix aquest consum a través
d’un sistema que mesura la superfície del territori
necessària per produir els recursos que necessitem i poder
absorbir els residus generats. Aquesta empremta es pot
calcular sobre persones, comunitats, ciutats i, també,
sobre les escoles.
Convertir les nostres escoles en espais energèticament
eficients i sostenibles, no només beneficia el planeta,
sinó a la salut de l’alumnat i professorat que en elles hi
participa. D’altra banda, una transformació cap a energies
renovables ha d’anar acompanyada d’una revolució
educativa, que involucre l’alumnat en la investigació dels
desafiaments actuals que enfronten les seues comunitats i
països sobre el tema.

gia sostenible
ener

“Segurament, el problema ambiental més greu a què
actualment s’enfronta al planeta és el del canvi climàtic,
generat en gran mesura per l’ús incontrolat de l’energia.
Davant d’un problema tan complex i transversal, que
abasta totes les esferes d’activitat humana, l’escola ha
de donar la seua pròpia resposta.“ (Montse Guerrero i
Leire Rebolé, a la Guia de l’energia per a centres escolars,
editada pel Centre de Recursos Ambientals de Navarra).

MÉS INFO

Tendències
L’educació ambiental com a matèria
transversal, i l’alumnat “encarregat de
l’estalvi energètic de l’aula”, són algunes
idees innovadores per reduir el consum
d’energia a les escoles.
Estalvi energètic, cada vegada
sorgeixen més iniciatives que ens
mostren com estalviar energia en
diferents espais. Entre elles hi ha la
web, Aprèn com estalviar energia,
de l’Institut per a la Diversificació i
Estalvi de l’Energia (IDEA).

MÉS INFO

Tecnologies de control, aplicacions
intel·ligents i dissenys avantguardistes
són les tendències del sector de la
climatització i qualitat de l’aire a les
escoles, i altres edificis públics.
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Guia de mestres per integrar
l’aprenentatge d’energia
sostenible

Auditories Energètiques: estudis
integrals mitjançant els quals
s’analitza la situació energètica
en el conjunt arquitectònic de
l’edifici i que busquen solucions
que desemboquen en una despesa
energètica menor, aconseguint
a més una millora dels serveis
prestats, una major durabilitat dels
equips i un augment en la sensació
de confort dels usuaris.

MÉS INFO

Infraestructures Educatives
Sostenibles per alinear la política
educativa en matèria d’infraestructures,
sobretot la dels nous centres educatius,
amb els nous requeriments de la
sostenibilitat, de l’eficiència energètica i
de l’arquitectura bioclimàtica.
L’ús de LED, la integració de sensors i la
il·luminació variable són ja les fórmules
de disseny de les escoles.

ENERGIA

Iniciatives
INTERNACIONAL

MÉS INFO

El liceu femení Bashir EL Rayyes és una de
les 398 escoles a la Franja de Gaza actualment
afectada per la crisi energètica. El PNUD va
proporcionar una font d’energia sostenible
per a Gaza a través de la instal·lació de panells
solars a les escoles, centres de salut i depòsits
d’aigua com a part del projecte sobre “generació
d’energia renovable”.

AUTONÒMIC

MÉS INFO

Cinc centres de Madrid adopten el “Projecte
de Eficiència Energètica i Canvi Climàtic 50/50”
el curs 2017/2019, una metodologia 50/50 que
consisteix en que l’ajuntament -que en el cas de
les escoles públiques és el que paga les facturesi el centre escolar signen un compromís pel qual
l’escola lidera un conjunt de bones pràctiques
de consum sostenible. El consistori, per la seua
banda, es compromet a tornar el 50% de l’estalvi
econòmic aconseguit perquè el centre l’invertisca
en altres projectes.

El programa “Una Escola Sostenible” a
Amèrica llatina, porta a terme un procés de
selecció on més de 50 escoles de Valparaíso
postulen per transformar els seus espais. Durant
3 mesos, es realitza un procés participatiu de
més de 6 trobades on es dissenya l’edifici i la
intervenció a realitzar.

CEIP Pi i Margall de Madrid, Patrulles verdes:
la metodologia del projecte busca la col·laboració
de tots els agents implicats en una comunitat
educativa. Es creen en les escoles equips
energètics, als quals se’ls forma i se’ls ofereixen
pautes i trucs per a l’estalvi d’energia i aigua.

STAR School (Flagstaff, Arizona). El centre viu
amb 245 panells solars i dos aerogeneradors.
Està situat molt a prop de la reserva nativa
americana més gran de país, la Reserva dels
indis Navajo, i té més de 130 estudiants.

TERCER SECTOR
Solar Green Education: organitza competicions
entre escoles per millorar l’eficiència energètica.
Aquesta tasca es complementa amb un programa
d’educació per al desenvolupament sostenible.
El col·legi Carmelites-Sagrat Cor Ikastetxea,
que va iniciar la seua activitat fa 124 anys a
Vitòria, ha impulsat en els darrers quatre anys
la rehabilitació de les seues instal·lacions sota
els criteris Passivhaus, l’estàndard internacional
d’eficiència energètica.

DESCOBRIM
educ
ació

sosten
ible

Objectius relacionats
SALUT
I BENESTAR

Millora de la salut i el benestar per
l’ús d’energies netes i renovables als
centres educatius.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Incorporació de programes
d’educació ambiental en els centres.

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

Amb l’augment de la demanda,
s’augmentarà la inversió i innovació
en tecnologia i indústria sobre
energia sostenible.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Centres educatius innovadors que
redueixen la desigualtat.

PRODUCCIÓ I
CONSUM
RESPONSABLES

ACCIÓ
PEL CLIMA

Conscienciació sobre problemes
ambientals, que va des de les
aules fins a les llars, i incideix en
un canvi de visió sobre el consum
responsable.

VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

ALIANCES PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJETIUS

Reducció de la degradació dels
ecosistemes terrestres derivat de la
disminució de l’ús d’energia fòssil.

Programes que impliquen a
tota la comunitat educativa,
administracions públiques i empreses
privades, afavorint les aliances pel
desenvolupament sostenible.

Disminució dels gasos d’efecte
hivernacle que afecten al clima
global.
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PLANIFICACIÓ DELS
ESPAIS ESCOLARS
D’acord amb el Fons de Nacions Unides per a la Infància
(UNICEF), els espais escolars són també llocs de
convivència, on s’expressen i desenvolupen les relacions
entre els diferents membres de la comunitat escolar. Per
tant, l’espai escolar ha d’ocupar un lloc rellevant en el
currículum, ja que juga un paper important pel que fa al
moviment de l’alumnat i la seua interacció amb l’entorn
que l’envolta. La relació entre pedagogia i arquitectura
escolar conforma una realitat composta per un conjunt
d’espais oberts i tancats on es desenvolupa el procés
d’aprenentatge. El disseny d’una escola implica pensar
en viure i compartir espais, connectar-los, definir la seua
il·luminació i ventilació, analitzar els seus usos, etc.
En apropar-nos a un centre educatiu, l’ambient, els
espais, la decoració, el mobiliari..., tot ens diu molt dels
actes educatius que allà es desenvolupen. Hi ha una
diferència entre l’espai, que és físic, i l’ambient, que és
un terme més ampli i inclou la relació que s’estableix
entre l’alumnat i el propi espai. L’ambient, ha de tindre
en compte per a què s’utilitzen aquests espais i en
quines condicions estan, quan i com s’utilitzen, i quines
persones i en quines condicions fan servir aquest espai.
Els principals espais que hem de tindre en compte en el
marc educatiu són l’aula, els racons, els espais multiús i
el pati.
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Tendències
“Clever Classrooms” és el més conegut
estudi sobre el disseny d’aules i la seua
influència en l’aprenentatge. Després
d’analitzar 153 aules de 27 centres
educatius, van establir un model
de disseny basat en la naturalitat, la
individualitat i l’estímul.
Els racons d’activitat: organitzats a
l’aula on xiquetes i xiquets realitzen
investigacions, desenvolupen la seua
creativitat, manipulen, experimenten i es
relacionen amb els seus iguals.
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Aules col·laboratives: els salons de
classe deixen de ser estàtics i els seus
elements i disseny afavoreixen la
interacció entre alumnes i professors.
Escola integrada a la comunitat:
pensada com a centre de la comunitat,
ha de connectar el “dins” amb el “fora”,
reconeixent que l’aprenentatge ocorre en
qualsevol dels dos entorns.
Patis inclusius i igualitaris: rocòdroms,
parets musicals, zones per relaxarse i abundant vegetació. Aquests són
alguns elements que molts col·legis
estan incorporant en els seus patis,
per convertir-los en un lloc més
d’aprenentatge.

PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS ESCOLARS

s.XVIII

L’Escola Nova, un disseny d’aula típica de 10
metres de planta rectangular, amb una finestra
que permetia observar l’exterior i al seu torn servia
com a ventilació i il·luminació, amb bancs per a
12 alumnes i un espai lliure en el perímetre per
formar grups.

1905

L’origen de les escoles a l’aire lliure és atribuït a
Waldschule.

1914

Escola del Bosc de Montjuich.

s.XIX

Tant escoles com instituts espanyols es van situar
en edificis conventuals, el que s’ha anomenat
eclecticisme arquitectònic.

1964

Amb el Primer Pla de Desenvolupament, es
promouen a Espanya aules prefabricades.

2000

L’escola de primària de Hellerup, Dinamarca,
desenvolupa àrees-llar dividides amb mampares,
plataformes i lleixes que poden modificar-se
d’acord a les necessitats pedagògiques del dia.
Dins de les mateixes existeixen les sales-llar, on els
alumnes i les alumnes es reuneixen en privat amb
el professor o professora per revisar el programa
diari. A la part exterior es localitzen la pista de
bàsquet, amfiteatre i una caixa de sorra.

s.XXI

Iniciatives
INTERNACIONAL

MÉS INFO

A les escoles sueques Vittra l’alumnat circula
lliurement i qualsevol lloc del centre és bo per
aprendre. De vegades a les escales, d’altres sobre
coixins o estirats a terra. Aquests centres han
revolucionat la forma d’ensenyar i aprendre amb
nous conceptes sobre l’espai i el temps.
Blue Blue Elepfante, a Uruguai, combina una
perspectiva constructivista amb el trilingüisme i
l’ecologia. Una gran construcció amb tres elefants
de colors, es combina amb una extensa horta, gran
quantitat de panells solars i mosaics.

AUTONÒMIC

Els enfocaments innovadors exigeixen al sistema
educatiu una major flexibilitat per adaptar-se a la
realitat.

Educació transparent de l’IES Las Musas, a
Madrid. Entén que la transformació educativa passa
també per repensar els espais, i basada en la idea
d’una educació transparent i innovadora, aquesta
iniciativa busca transformar el seu centre amb aules i
despatxos dotades de grans vidrieres.
Aula del Futur: és un espai dividit en diverses zones
d’aprenentatge i dotat d’una varietat de tecnologies,
que pretén provocar un canvi metodològic per
afavorir i estimular els processos d’ensenyament i
d’aprenentatge a les aules espanyoles.

TERCER SECTOR
s

Xarxa de patis inclusius i sostenibles: Analitzen
els usos del pati des de quatre perspectives:
coeducació, sostenibilitat, educació transformadora,
participació i co-creació.
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Elkartoki: El projecte se sosté sobre aquestes
quatre columnes: igualtat de gènere,
experimentació, corresponsabilitat i participació.

Objectius relacionats
FAM
ZERO

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Horts escolars i menjadors són
espais escolars que, gestionats
correctament, poden contribuir a
reduir la fam.

Espais oberts i lluminosos
contribueixen al benestar físic
d’aquelles que els utilitzen.

IGUALTAT
DE GÈNERE

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Patis i aules des de la visió de la
coeducació promouen la igualtat
de gènere i l’apoderament de les
alumnes.

Espais pensats per a ser inclusius, on
l’alumnat conviu en aules adaptades
per a desenvolupar-se sense cap
tipus de discriminació.

ACCIÓ
PEL CLIMA

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

Espais sostenibles, que redueixen
la contaminació i la seua petjada
ecològica.

Es promouen espais horitzontals de
convivència que promouen societats
pacífiques.

Un espai escolar col·laboratiu, com
a fòrum de trobada i coneixement,
afavoreix el procés educatiu.
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RESIDUS
SÒLIDS

El sistema escolar genera residus cada dia, però al
mateix temps pot ser un agent més en tota l’escala
del reciclatge, i un factor incloent en les accions de la
comunitat que ens porten a la reducció dels residus
generats.
Quan parlem de residus en un centre educatiu, el primer
que pensem és en l’acumulació de papers i embolcalls
en patis i corredors, especialment després del descans.
És cert que, tot i la incorporació de la tecnologia, el
paper i el cartró representen entre el 60 i el 80% del
total de residus produïts en els centres educatius. Tot
i que en la seua majoria són residus que es poden
reciclar, hi ha també altres que han de ser tractats d’una
manera especial, com ara els cartutxos de tinta de les
impressores o el tòner de les fotocopiadores. En el
cas dels centres amb cuina, menjador o cafeteria és
important considerar també la producció de residus
orgànics.

recuperar

Tendències

de

reparar
hàb

nvi

reciclar

reutiliTzar

renovar

L’Economia Circular: concepte
econòmic que té per objectiu que el
valor dels recursos es mantinga en
l’economia durant el major temps
possible. En definitiva, que els residus
d’unes persones es convertisquen en
recursos per a altres.

Intercanvi i reutilització de llibres:
permeten la col·laboració entre centres
escolars i famílies, per facilitar el reciclatge
de tot aquest material i reduir l’esforç
econòmic d’aquestes últimes. A més,
contribueix a l’educació en valors de
l’alumnat.

Les 7 Rs de la sostenibilitat:
Redissenyar, Reduir, Reutilitzar, Reparar,
Renovar, Recuperar i Reciclar són les
7Rs que tenen per objectiu fonamental
reduir l’impacte ambiental de les nostres
accions.

Eco-auditoria escolar: és un procés
voluntari d’autoavaluació que permet
reflexionar sobre la pròpia pràctica
i identificar maneres de fer millores
en l’entorn més immediat. Un procés
d’aprenentatge individual i col·lectiu
per a “aprendre a aprendre” mitjançant
la participació en una experiència de
canvi real, dissenyada i executada pels
protagonistes.

Educació Ambiental a les aules: és un
procés que dura tota la vida i que té com
a objectiu impartir consciència ambiental,
coneixement ecològic, actituds i valors
cap al medi ambient.
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És imprescindible un canvi en les actituds i
comportaments dels ciutadans, que s’ha de fomentar
des de la infància, sent les escoles espais de gran
importància perquè xiquets i xiquetes siguen capaços
de formar la seua pròpia opinió i sàpiguen que, a través
dels seus actes són capaços d’influir en el medi que els
envolta. En aquest sentit, la integració de l’educació
ambiental apareix com una àrea transversal en el
currículum educatiu.

REDISSENYAR

its

RESIDUS SÒLIDS

500a.C.

A Atenes s’organitzen els primers abocadors
municipals del món occidental. Les lleis locals
exigien que el fem havia d’estar a més d’un
quilòmetre i mig de les ciutats.

1031

Al Japó es comença a emmagatzemar el paper
usat per reciclar-ho.

1348

Una epidèmia va arrasar Europa i Àsia.
L’amuntegament a les ciutats i la manca de serveis
de recollida d’escombraries contribuïa a estendre
els casos de tifus, disenteria i grip; i posteriorment
va arribar la temible «Pesta Negra», que va matar
prop d’un terç de la població del continent.

1690

Per primera vegada en la indústria manufacturera
als EUA, es va fabricar fibra de paper provinent de
draps i teles de cotó i lli reciclats.

s.XIX

La població estava tan ocupada recuperant
peces de roba, metalls, pedres i altres materials, i
donant-los nous usos, que hi ha historiadors que
han batejat aquell període com “l’edat d’or del
reciclatge”.

s.XX

Va arribar el «boom consumista d’un sol ús» que
va provocar un problema generalitzat de residus
que segueix fins als nostres dies.

Iniciatives
INTERNACIONAL
Waste Wise Schools a Austràlia: ofereix
recursos i suport perquè les escoles planifiquen,
implementen i mantinguen projectes de
minimització de residus, com el reciclatge, el
compostatge i el cultiu de cucs.
A l’escola primària Zuvarabuda de Nyanga, a
Zimbàbue, els materials que els alumnes recullen
dels voltants per mantindre net el seu entorn són
aprofitats de forma creativa, amb els seus jardins
delimitats per botelles de plàstic plenes de terra o
papereres fetes amb pneumàtics vells.

AUTONÒMIC
RESIDU ZERO, a través d’aquest projecte l’alumnat
de CEIP Antonio Palacios d’O Porriño classifica els
berenars escolars en tres categories: sense residus,
intermèdis o amb residus reciclables i les pitjors,
les de residu total. D’aquesta manera han canviat el
paper d’alumini o transparent, pel carmanyola.

60s

Inici dels moviments ecologistes. Rachel Carson
escriu el llibre Primavera Silenciosa, que va ser el
primer toc d’atenció sobre la mort del planeta a
causa de l’activitat humana.

Programa Escoles Verdes de la Regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Múrcia.
Fomenta la realització d’ecoauditories, i han
desenvolupat diversos materials que posa a
disposició dels centres, i pots trobar en aquesta
web.

70s

Va néixer el símbol més conegut de reciclatge,
la cinta de Möbius. Representa les tres fases
principals del reciclatge: la recollida de residus, el
processat dels mateixos, i la seua tornada de nou
al procés productiu.

TERCER SECTOR

1992

Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, on s’encunya
el terme Desenvolupament Sostenible. Va posar
al medi ambient en el centre de la política
internacional.

2000

Els sistemes de Gestió Integral de Residus Sòlids
en col·legis naixen com a resposta als acords
ambientals mundials, com el Programa 21 de les
Nacions Unides, CEPAL i Declaració de Rio.

MÉS INFO

Xarxa d’Escoles per al Reciclatge de COGERSA:
adreçat als centres educatius asturians amb
l’objectiu d’implantar el reciclatge a les aules i
d’incorporar les bones pràctiques de l’economia
circular a les seues programacions.
Teachers for Future Spain: col·lectiu de docents
preocupats per l’emergència climàtica que duen
a terme accions per millorar la gestió ambiental
dels centres educatius.

Objectius relacionats
FI
DE LA POBREÇA

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Reutilitzar llibres, roba, uniformes,
etc. contribueix a reduir la despesa
per alumne/a de les famílies. També
ajuda a reduir les desigualtats entre
l’alumnat.

Una bona gestió dels residus,
especialment orgànics, redueixen
l’aparició de plagues i malalties
associades.

L’educació ambiental, contribueix
a que l’alumnat adquirisca els
coneixements teòrics i pràctics
necessaris per a promoure el
desenvolupament sostenible.

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

ENERGIA
ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

La correcta gestió dels residus, com
tintes i productes de laboratori,
contribueix a la reducció de la
contaminació de l’aigua.

La recuperació, reutilització,
etc., disminueixen necessitats de
fabricació, la qual cosa suposa un
estalvi d’energia i una disminució
de l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.

Una major conscienciació obliga la
indústria a generar nous models de
reciclatge, compostatge i tractament
de residus, més òptims i sostenibles.

PRODUCCIÓ I
CONSUM
RESPONSABLES

Una major conscienciació ambiental
millora la preocupació per un
consum responsable.

VIDA
SUBMARINA

Una menor producció de residus,
redunda en mars i boscos més nets.

ALIANCES PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJETIUS

Apostar per reduir els residus suposa
col·laborar entre tota la comunitat
educativa, les administracions
públiques i les empreses.
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CONTAMINACIÓ
La problemàtica mundial pel que fa a la contaminació
i el canvi climàtic, fan necessari que el sector educatiu
prenga partit, perquè xiquets i xiquetes siguen
capaços d’identificar problemes ambientals des d’edat
primerenca, i d’aquesta manera, i ho incorporen
a la seua manera habitual de vore el món per tal
d’aportar solucions a aquest gran repte al llarg de la
seu vida, i aportar solucions a aquest gran repte. El
desenvolupament sostenible, interpel·la a aquestes
futures generacions, a conservar el medi ambient en el
qual van a interactuar, d’aquesta manera han d’entendre
que combatre la contaminació és tasca de tots i totes.
En el marc de relació de la contaminació i la infància,
diversos estudis, inclòs l’Informe de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) “Contaminació atmosfèrica
i salut infantil”, de 2018, apunten que la contaminació
atmosfèrica és una greu amenaça per a la salut,
especialment per a la salut infantil.

m
educació a

biental

A nivell mundial, més de la meitat de les escoles
primàries en al menys 60 països empobrits no té
instal·lacions adequades d’aigua i sanejament, fet que
suposa un augment de les possibilitats de contaminació
de l’aigua, que poden provocar diarrea i altres malalties.

Horts Escolars. En els últims anys
assistim encantats a la proliferació d’horts
escolars, ja que els avantatges educatius
i saludables d’aprendre a cultivar un hort
són impressionants.
Incorporació de zones arbrades i
plantes. S’ha demostrat que les escoles
que tenen abundant vegetació a les
seues instal·lacions i zones limítrofes
presenten una millor qualitat de l’aire.
Menús escolars ecològics i de
proximitat. Introduir aliments ecològics,
de temporada i proximitat als menús
escolars és una de les apostes clau que,
a més, implica un canvi més global
dins del seu model alimentari: des
de la producció dels aliments fins a
l’elaboració dels mateixos en els fogons
de la cuina escolar.
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Mobilitat escolar segura i sostenible:
foment deldesplaçament a peu o amb
bicicleta, el que permet integrar l’activitat
física en la rutina diària i presenta beneficis
per a la salut. Per a això, en algunes
ciutats s’impulsen els anomenats “Camins
escolars segurs i sostenibles”.
Arquitectura eficient que redueix la
contaminació. Aquests edificis tenen en
compte els materials de construcció, la
il·luminació, la climatització, la ventilació,
etc.
Calcular la petjada de carboni de
l’escola. Tal com fa el projecte europeu
Edufootprint, es mesura des del consum
de paper fins de productes de neteja, la
factura elèctrica o, entre altres coses, si els
professors i alumnes arriben a l’escola amb
cotxe, a peu o amb bicicleta.

CONTAMINACIÓ
s.XIX

La revolució industrial accelera la contaminació
de l’aire, produïda principalment per la combustió
de carbó i petroli.

1848

S’aprova a Gran Bretanya la primera llei de Salut
Pública del món.

1861

Es realitzen els primers mesuraments relacionats
amb les investigacions científiques sobre el canvi
climàtic.

Iniciatives
INTERNACIONAL

MÉS INFO

Pedibus. Inventat a Austràlia, el pedibus o walking
school bus, no es més que un grup de xiquetes
i xiquets que caminen a l’escola acompanyats
d’una o més persones adultes.
St Luke’s School, a West Midlands, Regne
Unit. Ha estat la primera escola al Regne Unit
a obtindre la qualificació “Excellent BREEAM”
i en aconseguir una reducció del 60% de les
emissions de carboni.

1880

Es publiquen les primeres ordenances i
reglaments que limiten l’emissió de fum negre i
cendres.

1940

Apareix per primera vegada el “smog” a la ciutat
de Los Angeles.

1952

Un desastre ocorregut a Gran Bretanya va portar
a l’aprovació el 1956 de la Llei Aire Net. Japó,
Austràlia i Nova Zelanda es van sumar en la mateixa
època al control de la contaminació de l’aire.

The Green School. Fundada el 2008 per John i
Cynthia Hardy, compta amb classes distribuïdes
en més de 75 edificis totalment sostenibles
alimentats per energies renovables. Pretén
inspirar a altres persones a reinventar, modificar o
reproduir la seua escola o parts d’ella.

1980

Les ONG mediambientals comencen a establir la
necessitat de previndre un escalfament de la terra.

AUTONÒMIC

1985

Científics del British Antartic Survey descobreixen
el forat de la capa d’ozó.

Programa “Escola Respira” de l’Ajuntament de
Barcelona. L’alumnat s’encarrega de comprovar la
qualitat de l’aire, incorporar plantes i horts en els
patis, i adequar els entorns i camins escolars.

1988

S’assumeix la teoria de l’efecte hivernacle i
s’estableix el Panell Intergovernamental sobre el
Canvi Climàtic (IPCC) per predir l’impacte dels
seus gasos.

1992

Se celebra la “Cimera de la Terra” a Rio de Janeiro.
(El 2012, a Rio + 20 es revisen i actualitzen els
seus objectius).

2005

Entra en vigor el protocol de Kyoto, adoptat
el 1997, i que compromet els països signataris
a estabilitzar les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.

2019

Segons diverses associacions ecologistes,
les emissions de 24 de les principals ciutats
espanyoles, cauen en un 55% durant l’estat
d’alarma i confinament produït per a intentar
controlar la propagació
virus COVID-19. És
decisiondel
s sostenibles
prompte per a anticipar un benefici ambiental
de la crisi sanitària, perquè el consum de plàstics
d’un sol ús s’ha incrementat pel mateix motiu.

Programa Educatiu Mediambiental de
l’empresa de gestió pública d’aigües Giahsa a
Huelva. Promou l’adquisició de coneixements que
consciencien en l’ús responsable de l’aigua en tot
el seu cicle i que fomenten valors mediambientals
sostenibles.

TERCER SECTOR
VÉOLO. Iniciativa d’innovació social que
convida a vore l’aire que es respira a la seua
ciutat i a ser protagonistes del canvi cap a una
societat més responsable i compromesa amb el
desenvolupament sostenible. Diversos centres
educatius de la Comunitat Valenciana s’han
sumat a la proposta.
Camí Escolar Segur i el Programa Europeu
Stars. Té com a objecte animar i premiar els
centres educatius que fomenten entre els seus i
les seues alumnes els desplaçaments sostenibles i
segurs, tant a peu com en bicicleta.

Objectius relacionats
FAM
ZERO

SALUT
I BENESTAR

Els horts escolars són una excel·lent
eina per ensenyar bons hàbits
nutricionals i lluitar contra la fam.

Camins segurs, que afavorisquen
caminar o anar en bici com hàbit
diari, milloren la qualitat de l’aire i la
salut de l’alumnat.

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

El desenvolupament de programes
de potabilització d’aigua a escoles
de tot el món, millora el seu accés
i qualitat.

Millores en la qualitat ambiental, de
l’aire, de l’aigua, etc., reduirien la
desigualtat en el rendiment educatiu
que produeix la contaminació.

ACCIÓ
PEL CLIMA

VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

Els programes que fomenten reduir
la contaminació, contribueixen a una
millora del clima i els oceans.

L’increment en la plantació d’arbres
per afavorir l’absorció del CO2 en
les zones properes a les escoles,
afavoreixen els ecosistemes
terrestres sans.
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DESASTRES
NATURALS
Segons la guia “A salvo y preparado” editada per la
UNESCO el 2014, el nombre total de desastres s’ha
duplicat des de la dècada de 1980. A escala mundial,
entre 2001 i 2010, una mitjana de 232 milions de
persones es van veure afectades per desastres. Entre
2000 i 2010, més de 680.000 persones van morir durant
un terratrèmol, principalment a causa de la mala qualitat
de la construcció dels edificis.

07
lloc segur

D’acord a la informació dels desastres, un dels grups
més vulnerables és la població escolar, no només per
l’impacte psicològic sinó a més per la pèrdua de les
instal·lacions escolars, espais de recreació, programes
d’alimentació, salut i altres que es desenvolupen
a l’escola. Cal enfortir les activitats de preparació i
mitigació en els centres educatius perquè estiguen
preparats davant un esdeveniment advers i reduir el seu
impacte.
En situacions d’emergència o desastre, el dret a
l’educació s’exposa a diversos reptes, com hem pogut
experimentar durant la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, i el tancament d’escoles, i que han marcat un
curs escolar més desigual que l’anterior, amb centenars
d’alumnes sense accés a dispositius tecnològics o
accés a la xarxa, i per tant, sense possibilitats reals de
continuar el seu procés formatiu.

ció

prev
en

Tendències
Inclusió de la prevenció davant
desastres en el currículum educatiu.
Pretén que, a mig i llarg termini,
l’estudiant, segons l’edat i nivell de
desenvolupament, puga identificar les
amenaces del seu ambient, el seu nivell
de vulnerabilitat enfront d’elles i, a partir
d’ací, generar comportaments individuals
i col·lectius apropiats que milloren la
resiliència individual i col·lectiva.
Transformar les escoles en llocs
segurs. En totes les seues dimensions:
física, emocional i social. En aquest
marc se situen tant les millores en
infraestructures que permeten enfrontarse a desastres naturals, com programes
contra el bullying o el ciberassetjament.
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Realització de simulacions i simulacres.
Permet analitzar el nivell de preparació i
establir millores pel que fa a la capacitat
de resposta davant d’una situació
d’emergència.
Creació de brigades escolars de
prevenció. Organització d’alumnat per
aules per respondre adequadament als
desastres.
Involucrar a tota la comunitat
educativa en tasques de prevenció.
Elaborar de manera participativa un mapa
de riscos escolar, contribuir de manera
conjunta a finançar millores, fomentar la
formació de tota la comunitat educativa
en primers auxilis i prevenció de desastres,
etc.

DESASTRES NATURALS

1994

Conferència Internacional sobre Reducció de
Desastres Naturals: “Per un món més segur al
segle XXI”.

2004

El tsunami de l’oceà Índic de 2004, que va matar
centenars de milers de persones, va marcar un
punt d’inflexió. Després d’ell, la reducció del risc
de desastres va ascendir diversos llocs en la llista
de prioritats de desenvolupament.

2009

S’estableix el Dia Internacional per a la Reducció
del Risc de Desastres, que des d’aleshores té lloc
el 13 d’octubre.

2015

Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de
Desastres 2015-2030, que inclou en els nivells
nacional i local “promoure la incorporació dels
coneixements sobre el risc de desastres, incloenthi la prevenció, mitigació, preparació, resposta,
recuperació i rehabilitació en casos de desastre,
en l’educació acadèmica i no acadèmica, en
l’educació cívica a tots els nivells i en l’educació i
formació professional“.

2015

Declaració sobre Escoles Segures, Oslo, 2015.
Protecció dels estudiants, mestres i escoles durant
temps de conflicte armat.

2016

2017

2018

L’Oficina de les Nacions Unides per a la Reducció
del Risc de Desastres (UNDRR, anteriorment
UNISDR) va llançar la nova campanya «Sendai set»
centrada en els set objectius del Marc de Sendai.
Marc de Seguretat Escolar Integral, que es basa
en tres pilars: centres educatius segurs, gestió
de desastres en les escoles i educació per a la
reducció del risc i la resiliència.
Iniciativa Mundial per a Escoles Segures,
impulsada per l’Aliança Global per a la Reducció
del Risc de Desastres i Resiliència al Sector de
l’Educació. Aquesta iniciativa dóna suport al fet
que els governs desenvolupen i implementen
polítiques, plans i programes nacionals de
seguretat escolar basant-se en els pilars tècnics
proposats en el Marc Integral de Seguretat
Escolar.

Iniciatives
INTERNACIONAL

MÉS INFO

Taula Nacional d’Educació per a la Reducció
del Risc de Desastres, Guatemala. Amb el
suport d’UNICEF propicien un espai de diàleg
i unifiquen esforços educatius en matèria de
desastres.
Iniciativa Escoles Segures, UNICEF. Pretén
contribuir a l’assoliment del resultat i objectiu
del Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de
Desastres, així com als ODS.
Programa Escoles Resilients. Educació en
reducció de riscos davant desastres i resiliència.
Govern de Chiapas.
Espai web de DIPECHO. Una caixa d’eines
organitzades per temàtiques, on podem trobar
material educatiu per treballar la prevenció des de
les escoles.

AUTONÒMIC
“Aprendre a créixer amb seguretat”, de la Junta
d’Andalusia. Programa de prevenció d’accidents,
a través d’accions divulgatives i educatives.
Guia Didàctica per a l’Autoprotecció Escolar,
com a complement al programa de creació de
Plans d’Autoprotecció Escolar en els centres de la
Regió de Múrcia.

TERCER SECTOR
Equips ESIE (Equips de Sensibilització i
Intervenció en Emergències) - Creu Roja
Joventut. Són equips de persones voluntàries
formades per atendre les necessitats de menuts i
joves davant emergències, catàstrofes, desastres
naturals o situacions d’alarma social.

Objectius relacionats
FI
DE LA POBREÇA

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Millorar la resiliència de les escoles,
contribueix a assegurar el dret a
l’educació i per tant a posar fi a la
pobresa en totes les seues formes a
tot el món.

Previndre accidents, malalties
i atendre a la salut en cas
d’emergència, contribueix a garantir
una vida sana i promoure el benestar
en totes les edats.

La inclusió de la prevenció i gestió
de riscos en el currículum educatiu,
garanteix una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat per a tota la
vida.

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Garantir la disponibilitat d’aigua,
la seua gestió sostenible i el
sanejament després d’un desastre,
és una de les prioritats dels plans
d’acció front a emergències.

Mitjançant la inversió en millores en
els centres educatius, es contribuirà
a construir infraestructures resilients.

ACCIÓ
PEL CLIMA

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

Accions per combatre el canvi
climàtic i els seus efectes redueixen
el risc que es produisquen desastres
naturals.

Els conflictes armats poden portar
a la destrucció, de manera que
podrien ser considerats desastres
originats per l’home. Societats
pacífiques contribueixen a evitar-los.

Plans de mitigació de risc que
milloren les infraestructures de les
escoles, contribueixen a millorar
els centres educatius de les zones
més empobrides de les ciutats, i
redueixen la desigualtat.
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PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI
CULTURAL
I NATURAL
Segons la UNESCO “actualment el patrimoni cultural
està intrínsecament lligat als desafiaments més urgents
als quals s’enfronta tota la humanitat, que van des
del canvi climàtic i els desastres naturals (com ara la
pèrdua de biodiversitat o de l’accés a aigua i aliments
segurs), als conflictes entre comunitats, l’educació, la
salut, l’emigració, la urbanització, la marginació o les
desigualtats econòmiques “.

tecnologia edu
cativa
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“Aquest fenomen, actualment a l’alça, persegueix la
conscienciació dels nostres escolars perquè, una vegada
tinguen coneixement de tals béns, els senten com a
herència que han rebut i que, al seu torn, hauran de
llegar a les generacions futures. Creiem que la primera
baula per a la custòdia del patrimoni és el coneixement.
Una cosa que no es coneix, difícilment es pot protegir.
“(Raboso, 2017).

l

Educació i Patrimoni constitueixen un binomi emergent
en el sector de les polítiques culturals, perquè només
partint de l’apropiació per part de la ciutadania dels
valors culturals inherents als béns patrimonials pot
albirar-se un horitzó de sostenibilitat en la gestió dels
mateixos.

Tendències
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Educació amb el patrimoni. Aquesta
relació implica l’ús dels béns culturals
com a recursos didàctics. S’utilitza
el potencial del Patrimoni Cultural
com a transmissor, no només de
coneixements, sinó també de dinàmiques
procedimentals i actituds relacionades
amb la seua conservació i gaudi.

La Realitat Augmentada pot utilitzar-se
per observar els diferents punts de vista
d’un element patrimonial, reconstruir
espais o monuments del passat, ser
acompanyat en una visita per un guia
virtual o rebre informació complementària
sobre algun bé patrimonial que s’està
observant en el moment.

Augment de mitjans didàctics i
tecnologia educativa, per a la difusió i
conservació del patrimoni.

Educació patrimonial. En ella, el
Patrimoni és el contingut d’aquest
aprenentatge i les formes de relació es
refereixen a la identitat, la propietat, la
cura, gaudi, transmissió, etc.

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

1915

Iniciatives
INTERNACIONAL

Llei dels Monuments.

1933

Llei de Defensa del Patrimoni Històric i Artístic.

1972

La Convenció sobre la Protecció del Patrimoni
Mundial, Cultural i Natural, celebrada a París,
establia en el seu article 27 que “els estats part en
aquesta Convenció, per tots els mitjans apropiats,
i sobretot mitjançant programes d’educació i
d’informació, faran tot el possible per estimular en
els seus pobles el respecte i l’estima del patrimoni
cultural i natural“.

1990

Inclusió del patrimoni en el currículum educatiu
(LOGSE).

2005

La Convenció sobre la Protecció i Promoció de
la Diversitat de les Expressions Culturals de la
UNESCO, ja fa referència explícita als processos
de sensibilització, que intenta ordenar, reafirmant
el paper fonamental que exerceix l’educació en la
protecció i promoció de les expressions culturals.

2010

Creació de l’Observatori d’Educació Patrimonial a
Espanya, OEPE.

2012

Educació Patrimonial a Espanya: avaluació
sistemàtica de programes, consolidació i
internacionalització de l’OEPE.

2015

S’aprova el Pla Nacional d’Educació i Patrimoni.

2018

Any Europeu del Patrimoni Cultural.
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EDUCACIÓ
DE QUALITAT

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

La conservació del patrimoni cultural
i natural d’una zona, pot servir
d’impuls i motor de l’economia local.

L’educació patrimonial connecta
identitat, història i valors
conservacionistes en un model
d’educació integral.

Xarxa Internacional d’Educació Patrimonial.
És una organització que centra el seu interès en
l’educació patrimonial des de diferents àmbits i
països.
“L’escola adopta un monument”. Va ser creat
el 1995 per la Fundació Napoli Novantanove de
Nàpols. Es va aplicar en escoles d’aquesta ciutat
i més tard es va començar a replicar en diferents
ciutats italianes.
“Darrere la muralla perduda”, Montevideo. Una
proposta per educar en patrimoni cultural.

AUTONÒMIC
“Escola de Mecenes” de la Diputació de
Granada. Basada en l’aprenentatge per projectes,
pretén que cada centre educatiu “apadrine” un bé
cultural i elabore un projecte que perseguisca la
seua protecció.
Som Biosfera, Som Gran Canària: Material
educatiu que pretén donar a conèixer i fomentar
la protecció de la reserva de la Biosfera de Gran
Canària, declarada per la Unesco el 2005, i que es
correspon amb el 46% de l’illa.

TERCER SECTOR
Patrimoni Virtual, de la mà de la Universitat
d’Alacant que empra les més avançades
tecnologies enfocades a la documentació i
valorització del patrimoni.
Concurs “Dibuixa el teu patrimoni”. Té
com a objectiu que els escolars de Sagunt
descobrisquen la importància del Patrimoni
Històric de la seua ciutat.

Objectius relacionats
FI
DE LA POBREÇA

MÉS INFO

IGUALTAT
DE GÈNERE

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

¡HA del Castillo! Història i Acció Social al
voltant de les fortaleses espanyoles. Projecte
didàctic dels béns patrimonials a través de la
participació infantil.

Conservar i aprofitar el patrimoni
cultural integrant la participació
social de dones i homes de forma
equitativa pot enfortir la cohesió
social i detonar processos de
desenvolupament.
L’alfabetització cultural pot ser una
via d’empoderament dels que no han
tingut poder de decisió respecte als
seus béns patrimonials.

VIDA
SUBMARINA

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

La protecció d’entorns naturals,
declarats reserves de la biosfera
o zones protegides, propicia la
conservació d’oceans, mars, i
ecosistemes terrestres.
Segons la UNESCO, es considera
que el patrimoni cultural és
“essencial per promoure la pau i el
desenvolupament social, ambiental i
econòmic sostenible”.

El coneixement històric d’usos i
costums sobre l’aigua, pot millorar la
gestió de la mateixa en les ciutats.
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RECORDA QUE...
L’ODS 11 engloba moltes qüestions, que hem desgranat en 8 temes per
facilitar el seu treball posterior.
Però no oblideu que cadascun d’aquests temes, heu d’analitzar-ho des de
quatre perspectives que us ajudaran a produir aquest canvi que necessita el
vostre municipi.

INCLUSIÓ

SOSTENIBILITAT

Enfocament que respon positivament a la diversitat de
les persones i a les diferències individuals, entenent la
diversitat com una oportunitat per a l’enriquiment de
la societat a través de l’activa participació en la vida
familiar, en l’educació, en la feina i, en general, en tots
els processos socials, culturals i en les comunitats.

Segons l’informe de la Comissió Mundial de Medi
Ambient i Desenvolupament, conegut com Informe
Brundtland (CMMAD, 1988), a la qual devem un dels
primers intents d’introduir el concepte de sostenibilitat
o sustentabilitat: «El desenvolupament sostenible és
el desenvolupament que satisfà les necessitats de la
generació present sense comprometre la capacitat de
les generacions futures per satisfer les seues pròpies
necessitats».

Així quan treballem cada tema pensem: Possibilita
la participació de tota la ciutadania? Afavoreix el
desenvolupament dels drets de totes les persones
del meu municipi?

MÉS INFO

Així quan treballem cada un dels temes, i propostes
concretes, pensem: Contribueix aquesta acció a la
sostenibilitat del municipi? Es pot fer amb materials
sostenibles? És possible desenvolupar aquesta
iniciativa reduint al mateix temps les emissions?

SEGURETAT
L’Assemblea General de Nacions Unides, en la seua
resolució 66/290, assenyala que la «seguretat humana
és un enfocament que ajuda els estats membres a
determinar i superar les dificultats generalitzades i
intersectorials que afecten la supervivència, els mitjans
de subsistència i la dignitat dels seus ciutadans». En
la resolució s’exigeixen «respostes centrades en les
persones, exhaustives, adaptades a cada context i
orientades a la prevenció que reforcen la protecció i
l’empoderament de totes les persones».
Així quan treballem cada tema pensem: Permet
el seu ús amb seguretat per a totes les persones?
Podria incloure alguna cosa que contribuïsca a la
seguretat de la infància, de les persones grans, de
les dones, dels homes?

MÉS INFO

MÉS INFO

RESILIÈNCIA
Segons ONU-Habitat, «la resiliència és la capacitat que
té una persona o un grup per recuperar-se davant de
l’adversitat per seguir projectant el futur». Per tant, una
ciutat resilient és aquella que avalua, planeja i actua per
preparar i respondre a tot tipus d’obstacles, ja siguen
sobtats o lents d’origen, esperats o inesperats. D’aquesta
manera, les ciutats estan millor preparades per protegir
i millorar la vida dels seus habitants, per assegurar
avanços en el desenvolupament, per fomentar un entorn
en el qual es puga invertir, i promoure el canvi positiu.
Així quan treballem cada un dels temes o iniciatives,
tinguem en compte: És possible que aquesta acció,
projecte, inversió es veja afectada en un futur per
algun obstacle? Com podria minimitzar aquest risc?
Sóc conscient de les catàstrofes que podrien donarse en el meu entorn? Com podria enfrontar-me a les
seues conseqüències?

MÉS INFO
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FUTURE SCHOOL 11

DEFINICIÓ

UNA MIRADA AL PASSAT
Juguem al futur
El joc dels quatre quadrants
Formulació del projecte
Mirar cap enrere per mirar cap avant
Núvol de paraules
Recapitulem el passat

FITXES DE LA DINÀMICA
Pots descarregar les fitxes necessàries per al
desenvolupament de la dinàmica des del següent enllaç:
http://www.imagenessinderechos.com/ca/fichas-dinamicas-ciudad/
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1. JUGUEM AL FUTUR
Et plantegem una activitat que volem que siga lúdica i divertida. Volem que jugues a
projectar-te al futur. Imagina’t d’ací a 10 anys. Com creus que serà la vida? Com és la
teua escola? Què veus per la teua finestra? Recorda que el futur no existeix, de manera
que no hi ha respostes correctes o incorrectes. Atreveix-te a projectar-te i escriu una breu
història que escenifique el teu futur, i fes una vinyeta o dibuix que ho mostre de manera
esquemàtica.

30 min
Retoladors
Activitat individual.
Posada en comú en grup.

Comparteix les teues idees amb el grup i converseu sobre la vostra visió de futur.

Els humans som les úniques criatures amb la capacitat de pensar en un futur a llarg termini. No
obstant això el nostre cervell no ens ho posa gens fàcil, ja que hi ha bloquejos neurològics que ens
impedeixen generar aquesta projecció de futur. Aquesta barrera no ens deixa predir amb exactitud
com ens sentirem quan arribe aquest futur en particular. Ens convencem que no tenim el poder de
modelar el futur i per tant ens mantenim encallats en el present.

2. EL JOC DELS QUATRE QUADRANTS
Quan comencem un nou projecte de Future Thinking, és important saber on se situa cada
persona respecte a la seua manera de sentir el futur del tema que anem a analitzar. Li
preocupa? Li dóna esperança? Té idees per millorar-ho?

Com jugar?
» Tria el tema principal que hages decidit (el futur en la planificació dels espais escolars, el
futur de l’energia, el futur dels patis, etc.).
» Pensa en el tema principal; en una escala de l’1 al 10 valora si creus que va a millorar o
empitjorarà en un futur.
» Toca la línia horitzontal del quadrant i situa el dit en la puntuació que has assignat a l’eix X.
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15min
Retoladors
Individual o
en grup

DEFINICIÓ. UNA MIRADA AL PASSAT

» Ara, pensant en el mateix futur, situa en una escala de l’1 al 10 la tuea capacitat per
influenciar sobre aquest futur i ajudar a decidir si realment anirà a millor o a pitjor.
» Aquesta vegada mou el teu dit en vertical, situant-ho amunt si consideres que estàs
empoderat/empoderada per realitzar aquests canvis o avall si per contra no ho creus.

ZONA C

ZONA A

ZONA D

ZONA B

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

Les coses milloren en
el futur i tinc un paper
important perquè es
moguen en la dirección
correcta.

Les coses generalment
milloren en un futur que
m’importa, però no tinc el
poder per poder accelerar
aquest canvi.

El futur està empitjorant,
però jo puc ajudar
directament a canviar-ho i
fer-ho millor.

Les coses empitjoren en
el futur i no tinc poder
personal per millorar-ho.

En aquest estadi és
important tindre la
capacitat d’empatitzar
amb els diferents punts
de vista, i vore com el
nostre futur pot afectar de
manera diferent als altres.
L’optimisme no ha de tindre
cap punt cec. D’aquesta
manera podrem prendre
mesures que tinguen menys
probabilitats de causar
danys involuntaris.

Si has caigut en aquest
quadrant, les habilitats de
pronòstic poden ajudarnos a descobrir senyals i
impulsar canvis. Aquests
senyals ens ajudaran a
generar escenaris que ens
empoderen i ens facen
creure que tenim un paper
actiu per crear un futur
millor.

L’optimisme crida a l’acció.
En aquest quadrant estàs en
disposició de planificar una
estratègia per començar
a prendre mesures per a
aconseguir un futur millor.
És un actiu motivador i
esperançador que pot
ajudar a la comunitat a
aconseguir aquest futur
buscat.

Les habilitats de simulació
són una bona solució si
estàs en aquesta situaciò.
Aquestes habilitats ens
ajuden a superar els límits
que ens vam marcar a
l’hora de pensar en el futur.
Trobaràs raons realistes per
a l’esperança que poden
ajudar-nos a identificar
camins en els quals podem
tindre un paper per crear
aquest futur millor.

Aquesta dinàmica podem fer-la en grup, situant a les persones al voltant de la sala, de manera que
acabaran ubicats els diferents grups depenent de com senten aquest futur. És una manera visual
d’avaluar el grup amb el qual treballarem.
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3. FORMULACIÓ DEL PROJECTE
En aquesta activitat anem a marcar les bases del nostre projecte de Future Thinking, i per
a aconseguir-ho hem de definir els elements clau que hem de tindre en compte al llarg de
tot el projecte.
Àrea General. Es tracta del tema principal que hàgem triat inicialment.

25 min
Retoladors. Gomets
4-8 persones

Subàrea General. Si veiem que la temàtica és massa àmplia i ens dificulta tindre una
visió completa de la mateixa, podem triar una subàrea per focalitzar més la resolució del
problema.
Abast. En aquest apartat definim la repercussió que puga tindre el projecte.
Horitzó temporal. Com anem a projectar-nos a futur, hem de definir la quantitat d’anys
que ens anem a traslladar. La mesura òptima en aquest tipus de projectes és de 10 anys.
Propòsit. El propòsit és el per què. Què ens mou a fer aquest tipus d’acció? Què esperem
obtindre?
Per a la dinàmica en grup, podem reproduir els quadrants en un full gran o una pissarra.
» Cada participant aportarà la seua visió del projecte en cadascun dels apartats a través
d’etiquetes adhesives de colors.
» Passats 15 minuts aproximadament, es realitzarà una avaluació de les diferents
aportacions.
» El grup determinarà aquelles que són més interessants per definir com punt de partida.

Per valorar les aportacions es pot fer una votació. Cada participant disposarà d’un vot per apartat,
que realitzarà col·locant el seu gomet sobre l’etiqueta adhesiva que considere més interessant.
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4. MIRAR CAP ENRERE
PER MIRAR CAP AVANT
Davant la inseguretat que ens causa mirar cap al futur, tirar la mirada al passat és una
cosa en el que totes les persones podem practicar. Pots dir que això va succeir i no hi ha
controvèrsia al respecte. Per tant, és una bona manera de començar a analitzar el context i
els canvis que ens han portat fins ací sense haver de prendre cap risc. T’aconsellem que per
tindre una mínima perspectiva t’allunyes en el temps almenys dues vegades el temps que
vas a analitzar a futur (en el nostre cas serien 20 anys).

60 min*
Etiquetes adhesives de
colors.
4-8 persones
* Es necessitarà temps fora
de la sessió per a la recerca
de contingut addicional.

Primer. Focalitza en el tema triat (espais oberts i segurs, mobilitat, transport públic, ...)
Segon. Tria una escala de temps. Hauria de ser prou llarga com per tindre una perspectiva
clara dels grans canvis en la història (tant a global, com local).
Tercer. Enumera les diferents fites, han de ser específiques (esdeveniment històric, una
nova llei, un nou descobriment o innovació, ...).

Es pot realitzar una pluja d’idees entre els assistents perquè aporten els seus propis moments
de canvi i els compartisquen amb el grup. També podeu anar a la xarxa i cercar: innovacions
històriques i “tema” | “Tema” errors | “Tema” història.

Quart. Escriure cadascun dels canvis en una nota adhesiva.
Cinquè. Ordenar a través de la línia del temps les diferents fites. A més d’en quin moment
van succeir, és interessant definir quin tipus d’esdeveniment estem avaluant sota els
següents epígrafs: social, tecnològic, econòmic, mediambiental, polític (STEEP).
Un cop estiguen ordenats,
és interessant seleccionar
un d’ells (el que considerem
més rellevant) i analitzar-ho
de manera més profunda,
preguntant-nos:
» Què va fer possible aquest
canvi?
» Quant de temps va tardar
a succeir?
» Com de ràpid van canviar
les coses després?
» Va tindre efectes
inesperats?

En aquesta publicació podeu trobar una selecció de fites importants, de cada un dels temes,
en la seua fitxa corresponent. Aquests esdeveniments et poden servir com a base per a la teua
investigació. T’animem a més, al fet que investigues des d’un context molt més local.

39

DEFINICIÓ. UNA MIRADA AL PASSAT

5. NÚVOL DE PARAULES
Aquesta activitat pretén visualitzar les idees i conceptes que ens inspira un tema. Treballar
amb elles estimula les intel·ligències lingüística i visual, alhora que desenvolupa la capacitat
de síntesi.
Per dur a terme l’exercici, col·locarem el nostre tema principal al centre (per exemple,
“micromobilitat”). Al voltant del terme escriurem idees, conceptes o altres paraules
relacionades amb el tema. En aquest procés allò important és aconseguir la major quantitat
possible de conceptes, sense jutjar-los o valorar-los en primera instància.

20 min
Etiquetes adhesives de
colors.
4-8 persones

Una vegada complet
el núvol podem
organitzar les idees i
agrupar-les per afinitat.
Podem analitzar si hi ha
relacions interessants
o conceptes que ens
desperten la curiositat.

6. RECAPITULEM EL PASSAT
Arribats a aquest punt, és el moment de recapitular i analitzar les conclusions extretes
després de l’anàlisi. Aquesta informació ens ajudarà a projectar-nos cap al futur però tenint
en compte les limitacions de les dades. El futur encara no ha passat, de manera que no
tenim dades sobre ell, cosa que no vol dir que tota aquesta informació no siga molt valuosa
de cara a la seua posterior interpretació.
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30 min
Etiquetes adhesives
de colors.
4-8 persones
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FUTURE SCHOOL 11

DEDUCCIÓ
TENDÈNCIES
Recerca de la tendència
Mapeig de tendències

FITXES DE LA DINÀMICA
Pots descarregar les fitxes necessàries per al
desenvolupament de la dinàmica des del següent enllaç:
http://www.imagenessinderechos.com/ca/fichas-dinamicas-ciudad/
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QUÈ ÉS UNA TENDÈNCIA?
Per definició, una tendència és un corrent o preferència cap a determinats fins. És un estil o costum que deixa
empremta en un període temporal o en un lloc. Per tant, la tendència és la matèria primera a través de la qual
podem projectar-nos al futur. Són ingredients clau a l’hora de generar escenaris i narratives interessants. No totes les
tendències tenen continuïtat en el futur, però la gran majoria dels canvis provenen d’alguna d’elles. Per això, si som
capaços de detectar-les i treballar amb elles, podrem preveure escenaris possibles.
Aquesta part d’anàlisi del moment present ens donarà la posibilitat de combinar aquestes tendències i generar
alternatives de futur tan sorprenents com possibles.

1. RECERCA DE LA TENDÈNCIA
És el moment de convertir-se en detectius de tendències, o insights, que ens puguen donar
pistes de cap a on es mou la roda. Aquesta tasca requereix obrir bé els ulls i la ment.

60 min*
Retoladors

» Contingut en la xarxa
Actualment internet ens dóna la posibilitat de realitzar una recerca exhaustiva de
tendències globals. Per a això podem utilitzar eines habituals com Google, o la seua secció
de tendències: Google Trends. Dedica uns pocs esforços a buscar termes com: Futur de
“tema”, Tendències de “tema”, Evolució de “tema”.

Individual
* Es necessitarà temps fora
de la sessió per a la recerca
de contingut addicional.

Pots acudir a informes de consultories específics com Trend watching, Kantar, Mintel o
Juniper. Aquest codi QR et portarà a un repositori on es poden trobar totes.
MÁS INFO

» Métodes participatius
Com el nostre projecte té una dimensió local, és molt interessant, i pràcticament
imprescindible, realitzar un treball de camp per a extreure les tendències locals. Per a això
podem recolzar-nos en els propis organismes de govern i analitzar els canvis, ja siguen
positius o negatius, referents al tema analitzat per determinar si estem davant d’una
tendència o no. De la mateixa manera, podem involucrar la població i incorporar la seua
visió a través de dinàmiques com la proposta per Creu Roja a les escoles *.
» Tendències recollides en aquest manual
A cadascun dels temes principals s’han recollit una sèrie de tendències i projectes rellevants
que us poden ajudar a realitzar aquest exercici. Caldrà que escolliu algun d’ells i el
prengueu com a base en el procés de treball.

Amb la informació
extreta crea el teu propi
mapa de tendències.
Genera una fitxa de
cadascuna d’elles per
poder-les tindre en
compte a l’hora de
desenvolupar la teua
estratègia de futur.

* Si no coneixes el projecte
Ciutat 11. Detectius de les Ciutats
Sostenibles pots contactar amb
Creu Roja per informar-te.
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2. MAPEIG DE TENDÈNCIES
Una vegada realitzada l’anàlisi hauríem de tindre un mínim de 10 tendències relacionades
amb el nostre objectiu. El treball ara consistiria en visualitzar-les en un mapa on tinguem
una impressió general de totes elles i les interrelacions que tenen les unes amb les altres.
Així podem treure conclusions d’una manera molt més global.

30 min
Etiquetes adhesives
de colors. Retoladors.
Gomets
4-8 persones

1.

Escriu la tendència en un post-it (verd per donar suport a la tendència, roig per
impedir la tendència) i col·loca’l a prop del tema al centre de mapa. Convida a una
altra persona a compartir una altra tendència que influisca en el tema i si està donant
suport o impedint el progrés.

2. Abans de posar el post-it al mapa, pregunta a l’altre participant si la tendència que
acaba d’indicar està relacionada amb la primera tendència. Si és així, col·loca el nou
post-it a prop del primer; si no, poseu el post-it només en un altre lloc prop del
tema.

3. Repetiu aquest procés 8-10 vegades fins que hagen començat a formar-se xicotets
grups de tendències.

4. Dóna a cada participant 3 gomets.
5. Indica als participants que col·loquen els seus punts al mapa per identificar les
tendències individuals que creuen més importants. (Nota: els participants poden
repartir els seus punts entre tres tendències diferents, o col·locar-los tots en una sola
tendència).

6. Després d’haver col·locat tots els punts, sol·licita als participants que dibuixen una
línia al voltant dels diferents grups de tendències i que donen a cada grup un nom
descriptiu. També pots demanar-los que dibuixen línies per ressaltar les connexions
o relacions especials que veuen entre les tendències en aquest moment.
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IMAGINACIÓ
CREEM FUTURS
I si la tendència seguira al llarg del temps?
Possibilitats inesperades
Brainstorming
La roda del futur

FITXES DE LA DINÀMICA
Pots descarregar-te les fitxes necessàries per al
desenvolupament de la dinàmica en el següent enllaç:
http://www.imagenessinderechos.com/ca/fichas-dinamicas-ciudad/
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IMAGINACIÓ. CREEM FUTURS

1. I SI LA TENDÈNCIA SEGUIRA AL LLARG
DEL TEMPS?
Què passaria si la tendència seguira en el temps? Imagina que la situaciò segueix
evolucionant segons marca la tendència, ja siga de manera positiva o negativa. Quin
escenari ens trobaríem? Com seria aquesta nova realitat?

30 min

Juga amb cada tendència portant-la a l’extrem i analitza com canviaria la societat. Per
a això, escriu un breu paràgraf d’una situaciò quotidiana la qual es vera afectada per
aquesta tendència a l’extrem.

4-8 persones

Etiquetes adhesives de
colors.

2. POSSIBILITATS INESPERADES
Una vegada tenim les nostres tendències damunt la taula anem a convinar-les. El joc que
us proposem es diu “Posibilitats inesperades”, i consisteix a combinar tres tendències
aleatòries, com més diferents entre si millor. Col·loca cadascuna d’elles en el seu
requadre i pren-te el teu temps a analitzar-les. Quin tipus de canvi és? Cap a on ens porta
el canvi (des de / fins a)?

A continuació selecciona dues de les tendències i combina-les entre si per vore quins
resultats ens poden donar aquest tipus de combinacions.
Escriu un breu escenari de cada combinació, detallant com seria aquesta nova realitat.
T’animem a que t’atrevisques a combinar les tres tendències juntes i experimentes quin
resultat pots obtindre.

30 min
Etiquetes adhesives de
colors.
4-8 persones

Per realitzar aquest tipus
d’exercicis és necessari
alliberar la ment i
deixar-se portar per la
imaginació, ja que en
ocasions els possibles
escenaris poden ser
rocambolescos.
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IMAGINACIÓ. CREEMOS FUTURS

3. BRAINSTORMING
Una vegada hem analitzat el passat i el present del nostre tema principal, ha arribat el
moment de projectar-nos cap al futur. Per això us proposem una dinàmica grupal de
brainstorming. Per facilitar-la hem dissenyat unes cartes que ens ajudaran a superar els
temuts bloquejos mentals en aquest tipus de dinàmiques.
El mall està compost per diferents tipus de cartes:
» D’una banda tenim les palanques de canvi o drivers que estan dividides en:
tecnològiques, socials i econòmiques.
» I finalment, una sèrie de cartes del tipus «I si ...», que ens forcen a plantejar contextos
diferents als esperats.

BARALLA
Descarrega’t les cartes
en línia per crear la teua
pròpia baralla.

INICIALMENT
HEM DE...
1. Tindre en focus el nostre tema principal.
2. Seleccionar a l’atzar una carta de cada apartat referent a tecnologia, economia i
societat.

3. Definir de quina manera afrontem el futur a nivell d’ànim amb una de les cartes
definides al respecte.

4. Ja podem generar el nostre escenari amb les cartes que ens han tocat.

MANS A L’OBRA
Els escenaris són històries que representen una realitat futura que ens estem
imaginant, podem crear-los entre tots i totes aportant idees mitjançant etiquetes adhesives
i que posteriorment organitzarem i analitzarem. Si en el transcurs de la dinàmica observem
que ens bloquegem o no aconseguim desenvolupar una història interessant podem acudir
a les cartes «I si ...».
El mall de cartes «I si ...» el reservem per generar noves vies de treball i de projecció a futur.
Ens pot desbloquejar la dinàmica i oferir-nos perspectives noves i interessants que de
vegades no exploraríem de manera directa.
Com hem dit anteriorment l’objectiu en aquest moment és aconseguir una gran quantitat
d’escenaris, sense jutjar-los encara que siguen un desgavell. Per a això, arribat el moment
podem variar les cartes triades que ens presentaran realitats alternatives i així jugar
successivament fins a tindre un bon nombre d’escenaris diferents,
Un cop transcorregut el temps pactat per a la sessió haurem de triar entre 4-6 escenaris
interessants. Cada participant disposarà de 4 gomets per votar aquells que li semblen més
interessants. Es seleccionen aquells més votats i es comenten entre els participants.
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60 min
Etiquetes adhesives de
colors. Retoladors de
colors. Gomets. Cartes.
4-8 persones

IMAGINACIÓ. CREEM FUTURS

1.

Mantindre’ns enfocats. És important mantindre el focus en el nostre tema principal per
evitar la dispersió i anar més enllà de l’abast que intentem definir.

2. Quantitat. Com més idees millor. Estem en un procés divergent on la qualitat ens la donarà
la quantitat. Quantes més alternatives tinguem on triar, major serà la posibilitat d’aconseguir
una solució potent.

3. Una conversa alhora. Per facilitar la creació d’idees encadenades cal atendre per separat
cadascuna de les aportacions dels nostres companys i companyes.

4. No jutjar. No està permès jutjar les idees de les altres persones, cal promoure un espai de
confiança perquè afloren les idees, encara que siguen boges. Mai se sap on pot aparèixer la
inspiració.

5. Sigueu visuals. Perd la por a dibuixar o a expressar idees esquemàtiques en les teues
etiquetes adhesiva de colors.

4. LA RODA DEL FUTUR
Aquesta activitat pretén posar sobre el paper les conseqüències econòmiques,
mediambientals, socials, tecnològiques i polítiques, que pot tindre l’escenari futur que
plantegem.
Per a això situem un d’ells en el centre i plantegem una pregunta de l’estil I si ...? A partir
d’ací anem veient quines implicacions tant positives com negatives pot tindre aquest nou
context.

25 min
Etiquetes adhesives de
colors.
4-8 persones

L’objectiu és aconseguir almenys quatre nivells de conseqüències encadenades.
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SELECCIÓ

QUIN FUTUR VOLEM?
Validació
Futurs probables, possibles i preferits
Futur preferit
Microescenaris. Un dia al futur de...

FITXES DE LA DINÀMICA
Pots descarregar les fitxes necessàries per al
desenvolupament de la dinàmica des del següent enllaç:
http://www.imagenessinderechos.com/ca/fichas-dinamicas-ciudad/
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SELECCIÓ. QUIN FUTUR VOLEM?

1. VALIDACIÓ
Ha arribat el moment de validar els escenaris que hem generat. Per a això hem de tindre en
compte alguns factors clau:

1. Plausibilitat. Han de tindre la posibilitat d’ocórrer.
2. Consistència. No ha de ser contradictori o presentar incoherències.
3. Rellevància. Cada escenari ha de contribuir amb senyals específiques que ens

20 min.
Gomets
4-8 persones

donen la posibilitat de donar-los un ús concret.

4. Repte. Deuen ser escenaris reptadors.
5. Diferenciació. Deuen ser únics i rellevants.
Hem d’analitzar en general quines implicacions, reptes i aprenentatges llança aquest nou
context.

2. FUTURS PROBABLES, POSSIBLES I
PREFERITS
Dins de la varietat de futurs que hem desenvolupat trobarem des d’evocadors fins a
aterridors. Aquesta activitat el que ens proposa és distribuir aquests futurs tenint en
compte els següents criteris:
» Escenari futur que és més probable que passe.
» Escenari futur que tot i ser menys probable és possible.

20 min.
Etiquetes adhesives
de colors.
4-8 persones

» Escenari futur en el qual m’agradaria viure.
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3. FUTUR PREFERIT
Ja hem fet un examen dels diferents escenaris futurs que hem plantejat. És el moment de
seleccionar amb el grup quin és el nostre escenari preferit. Hauríem de plantejar les
següents preguntes:
» Què fa aquest futur probable?
» Què passaria si aquest escenari fos positiu? És positiu per a tothom o només per a un
grup en concret?

20 min.
Etiquetes adhesives
de colors.
4-8 persones

» Què passaria si fos un escenari negatiu? Seria un escenari negatiu global o afectaria a un
grup en concret?
» En general, t’agradaria que aquest escenari fos real?

4. MICROESCENARIS.
UN DIA AL FUTUR DE ...
Com seria viure un dia en el futur? Anem a fer un exercici d’empatia, on definirem un
personatge protagonista i intentarem posar-nos en la seua pell, per vore com l’afecta el
futur que hem plantejat. Per a això hem de:

1. Seleccionar l’escenari
2. Definir “la persona”
3. Determinar les rutines d’aquesta persona en el seu dia a dia i vore com afecta
aquesta nova realitat proposada.

4. Quines són les seues expectatives? Com se sent?
5. Explica-ho en un breu relat.
6. En general, t’agradaria que aquest escenari fos real?
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90 min.
Etiquetes adhesives de
colors. Retoladors.
4-8 persones

SELECCIÓ. QUIN FUTUR VOLEM?

PERSONA
Definim com a “persona” a un exemple fictici d’estudiant/docent. Les dades que
formen el perfil han de ser concretes: nom, edat, formació, família ... Hem de fer una
radiografia completa de la nostra persona objectiu, no només a nivell psicogràfic, sinó
també a nivell empàtic: què veu ? què sent ? què pensa? Podem tindre diversos “persona”
per a cada escenari.

RUTINES
Detallem què fa la nostra “persona” al llarg del dia. Per a això definirem una sèrie d’accions
que puguen ser claus per analitzar com impacta en el seu dia a dia l’escenari plantejat.
Aquestes accions les repartirem en un eix horari.

EXPECTATIVES
Analitzem cadascun
d’aquests punts de
contacte, situant-los en la
línia del temps. Descrivim
les seues expectatives,
com se sent davant
d’aquesta realitat i si
compleix o no els seus
objectius.
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SELECCIÓ. QUIN FUTUR VOLEM?

RELAT
Finalment, hem de redactar una història que represente el dia d’aquesta persona en el
futur que hem plantejat. Com més detallada millor, per a apropar-nos encara més a la seua
vivència de futur.
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FUTURE SCHOOL 11

ACCIÓ

FULL DE RUTA
Full de ruta
Relació entre tasques

FITXES DE LA DINÀMICA
Pots descarregar les fitxes necessàries per al
desenvolupament de la dinàmica des del següent enllaç:
http://www.imagenessinderechos.com/ca/fichas-dinamicas-ciudad/
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ACCIÓ. FULL DE RUTA

1. FULL DE RUTA
Ja tenim clar cap on volem anar, ara necessitem un full de ruta que ens porte fins allà. Hem
de definir les tasques clau per poder aconseguir el nostre objectiu. Utilitzarem l’esquema
lògic «I, O, NO».
I: Què hem de fer perquè l’escenari es convertisca en realitat?
O: Quina alternativa tenim si no passa el previst?
NO: Quines són les barreres que podem trobar perquè el nostre escenari no passe?
Per recopilar les tasques que ens porten al nostre futur haurem de tindre especial
atenció en el primer punt «I».
Un cop definides les tasques hem de definir si hi ha una interrelació entre elles o funcionen
de manera individual. Si són seqüencials o no. D’aquesta manera podrem concretar un
calendari lògic d’actuació.
Tasques independents | Tasques seqüencials | Tasques distribuïdes
Per completar el nostre full de ruta només ens resta assignar el temps necessari per a
la seua consecució. Per realitzar aquest càlcul hem de tindre en compte la preparació,
l’execució i la finalització.
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45 min.
Etiquetes adhesives
de colors.
4-8 persones
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