
DISSENYA UN MANISES
SOSTENIBLE
GUIA DIDÀCTICA PER A PROFESSORAT
ETAPES EDUCATIVES: 5É I 6É DE PRIMÀRIA



Paz y Desarrollo som una organització no governamental de desenvolupament (ONGD) amb 30 anys
d'experiència en el sector de la Cooperació i l'Educació per a la Ciutadania Global. El nostre treball
se centra en la lluita pel desenvolupament endogen, econòmic i social, i la igualtat de drets i
oportunitats entre dones i homes a nivell glocal. Creiem que promovent els valors d'igualtat i de
justícia social podem col·laborar en la transformació social. En aquestes línies, treballem en diferents
països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, a més d'estar presents en el territori espanyol a través de les
nostres delegacions. 

QUI SOM?

Paz y Desarrollo i Regidoria d'Infància de l'Ajuntament de Manises, 2021.

Regidoria d'Infància de l'Ajuntament de Manises representa l'aposta de l'Ajuntament de Manises
de lluitar pels drets de la infància del municipi, el que busca precisament mitjançant el treball  de la
ludoteca municipal i de la Taula d'Entitats per la Infància. Actualment, la Regidoria es troba elaborant
el Pla Local d'Infància i Adolescència.

Aquesta publicació ha estat realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut de la
publicació és responsabilitat exclusiva de Paz y Desarrollo i no reflecteix necessàriament l'opinió de la
Generalitat Valenciana.

https://www.pazydesarrollo.org/
https://www.pazydesarrollo.org/
https://www.pazydesarrollo.org/


Manises és un municipi amigable amb el planeta? Té suficients zones verdes? Hi ha molt de trànsit?
La població segueix les indicacions de reciclatge? Aquests són alguns dels indicadors que
determinen si el nostre entorn més pròxim és sostenible i respectuós amb el medi ambient. A pesar
que en els últims anys s’han fet molts avanços en la lluita pel clima ‒especialment encoratjats des
de la joventut‒, encara hi ha molts hàbits i bones pràctiques que podem incorporar al nostre dia a
dia i, mitjançant el nostre paper com a docents i alumnes, contribuir al disseny d’un Manises
sostenible. 

Aquesta guia didàctica planteja una activitat dirigida a l’alumnat de Primària dels centres educatius
de Manises: el projecte participatiu de dibuixos “Dissenya un Manises sostenible”, per mitjà
del qual l’alumnat podrà fer les seues propostes per a millorar el municipi en clau de sostenibilitat i
conscienciar la resta de la població sobre la importància de respectar l’entorn on vivim.

ACTIVITAT
DISSENYA UN MANISES SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓ

OBJECTIU
Sensibilitzar la ciutadania de Manises, mitjançant el treball artístic dels centres educatius, sobre la
importància de dissenyar conjuntament un municipi sostenible. 

METODOLOGIA
Participativa. 

DIRIGIDA A
Alumnat de 5é i 6é de Primària. 



Espais verds. 
Comprar productes en comerç de proximitat; és a dir, a les botigues del municipi.
Compres productes de comerç just; és a dir, que hagen sigut produïts en unes condicions
justes. 
Anar caminant o utilitzar el transport públic en lloc del cotxe. 
Plantar un arbre. 
Utilitzar els contenidors de reciclatge i no tirar papers a terra. 
Usar bosses de roba en lloc de bosses de plàstic quan comprem.

Cada alumne o alumna fa un dibuix sota el lema “Dissenya un Manises sostenible” en el
qual propose accions que es podrien fer perquè el municipi fora un lloc més sostenible i
respectuós amb el planeta. Exemples: 

Després d’haver triat el dibuix que represente la classe, entre totes i tots els reproduiran en un
full més gran (aportat prèviament des de l’Ajuntament). Caldrà incloure-hi el nom del centre i

la classe.

DIBUIXAR

VOTACIÓ

REPRODUIR EL DIBUIX DE MANERA COL·LABORATIVA EN UN
FORMAT MÉS GRAN

PASSOS A SEGUIR

S’enumeren els dibuixos, de manera que la votació siga anònima. 
Cada alumne o alumna vota el dibuix que li haja agradat més. 
El dibuix que obtinga el nombre més gran de vots serà el que represente la classe. 

Entre tots els dibuixos, es tria el que agrade més a la majoria de la classe per votació. Com? 

El dibuix en versió ampliada serà recollit per l’Ajuntament de Manises per a reproduir-lo
posteriorment en els espais públics del municipi. 

ENVIAMENT DEL DIBUIX

MANISES ES COBREIX AMB ELS DIBUIXOS

Els dibuixos guanyadors es col·locaran en les parades d’autobús del municipi, de manera que la
resta de la població puga veure les accions proposades per l’alumnat per a aconseguir un
Manises sostenible.



Sostenibilitat | Desenvolupament sostenible: la sostenibilitat es refereix a la satisfacció de les
necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les
seues, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social.
D’ací naix la idea del desenvolupament sostenible, com aquella forma de progrés que manté
aquest delicat equilibri hui, sense posar en perill els recursos del demà. A partir d’ací s’extrauen
altres conceptes com:

Sostenibilitat mediambiental: aquella que posa l’accent a preservar la biodiversitat sense
haver de renunciar al progrés econòmic i social.
Sostenibilitat econòmica: s’encarrega que les activitats que busquen la sostenibilitat
ambiental i social siguen rendibles.
Sostenibilitat social: busca la cohesió de la població i una estabilitat d’aquesta.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): conjunt de 17 objectius globals adoptats per
les Nacions Unides per a erradicar la pobresa, assolir la igualtat entre les persones, protegir el
planeta i assegurar la prosperitat. Tots ells constitueixen una nova agenda de desenvolupament
sostenible: l’Agenda 2030, perquè les metes proposades per a cada objectiu s’han d’haver
aconseguit abans d’aquest any.

Canvi climàtic: constitueix l’amenaça mediambiental més gran a què s’enfronta la humanitat. Les
seues conseqüències poden ser devastadores si no reduïm dràsticament la dependència dels
combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Consum responsable: concepte que defensa que els éssers humans han de canviar els hàbits de
consum ajustant-los a les seues necessitats reals i a les del planeta, i triant opcions que
afavorisquen el medi ambient i la igualtat social.

Consum de proximitat: suposa consumir productes i serveis fets en el nostre entorn territorial
més pròxim. D’aquesta manera s’ajuda a reforçar l’economia local i a reduir la despesa
energètica que provoca el transport de productes.

Comerç just: sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una
major equitat en el comerç internacional prestant una atenció especial a criteris socials i
mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i
assegurant els drets de les persones productores i treballadores desfavorides, especialment al
Sud. 

Participació ciutadana: intervenció de la ciutadania en la presa de decisions pel que fa la
gestió dels recursos i les accions que tenen un impacte en el desenvolupament de les seues
comunitats.

Activisme mediambiental: implicació en causes de justícia social i ambiental, de manera que es
promoguen alternatives al sistema actual de consum i es denuncien pràctiques injustes. L’activista
mediambiental creu en la necessitat de canviar el model d’arrel, perquè totes les persones visquen
en dignitat dins dels límits del planeta.

CONCEPTES CLAU




