
Projecte Implica’t+

Implica’t+ amb la Carta de la Terra i l’Agenda 2030

Objectius

 Incorporar al currículum educatiu els Principis de La Carta i  els ODS de l’Agenda 2030

adaptats als diferents cicles educatius (des de l’Escola Bressol fins al Batxillerat). 

 Participar de manera contínua i activa en la defensa d’un codi de convivència basat en una

cultura de Pau i Sostenibilitat, en l’entesa entre les persones i la relació amb la natura, tal

com van assenyalar les directrius de la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro el

1992. 

 Difondre i promoure els valors de sostenibilitat promoguts per La Carta de la Terra. 

 Fomentar actituds de llibertat, responsabilitat, valoració i creativitat de l’alumnat. 

 Promoure i desenvolupar valors ètics, solidaris i ecològics.

 Elaborar I compartir recursos, projectes I pràctiques de referència inspirades en la Carta de

la Terra i en l’Agenda 2030. 

Descripció de la proposta

Implica't+ és un projecte  cooperatiu i  transversal que té com a objectiu treballar la Carta de la

Terra i l’Agenda 2030 a les aules.  S’adreça a l’alumnat de totes les etapes educatives i es  pot

desenvolupar al llarg de tot un curs escolar o en un moment concret del període lectiu.
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Aspectes didàctics i metodològics

El  projecte  Implica’t+  conté  un  ampli   ventall  de  propostes  didàctiques  elaborades  amb

diferents metodologies  de treball  (jocs,  dossiers de treball,  fitxes,  contes,  contes adaptats,

manualitats, activitats TAC: caceres del tresor, webquestes, jclics, quaderns virtuals, activitats

per a PDI, symbaloos, wikis,...) .

Recursos emprats

Trobareu totes les activitats, classificades per nivells:  infantil, primària, secundària, cicles 

formatius i batxillerat  ,    al web del projecte. Cadascuna d’elles inclou la guia didàctica amb els 

recursos necessaris per a dur-la a terme.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:
 Sostenibilitat

 La Carta de la Terra i els seus principis

 L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  Competències

 D’àmbit
◦ Lingüístic: C1, C3, C5, C9 i A2 
◦ Social: C5 i C11 
◦ Cientificotecnològic: C11 
◦ Matemàtic: C2, C3, C6 i C12 
◦ Cultura i valors: C11 

 Transversals 
◦ Digital: C3, C4, C7, C8 i C11 
◦ Personal i social: C2 i C4 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquest projecte s’adreça a l’alumnat d’infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Implica’t+  és  un  projecte  flexible,  obert,  inclusiu  i  participatiu  que  suposa  un  canvi  en  el
paradigma de l’educació tradicional perquè promou un ensenyament transversal que depassa
els continguts i procediments formals i va, més enllà, cap a un ensenyament actiu que pretén fer
els alumnes corresponsables del seu futur com a ciutadans 
Actualment hi treballem  30 docents, de centres diferents, moguts pel compromís ètic, social i
educatiu d’aconseguir un futur digne per a tothom.

Enllaços adjunts (Webgrafia)

 Web del Projecte Implica't+  
 Informació del Projecte Implica't+   
 Propostes didàctiques elaborades i recull d'experiències realitzades a  Infantil, Primària  ,   

Secundària, cicles formatius i batxillerat  .  
 Sant Jordi  
 Premis  
 Reconeixements  
 Articles  
 Relació d’alumnat premiat  

Autoria

Maria del Mar Lluelles Perera, coordinadora del projecte Implica’t+

 Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

https://blocs.xtec.cat/implicat/category/premis/
https://blocs.xtec.cat/implicat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://www.xtec.cat/~mlluelle/
https://blocs.xtec.cat/implicatsecundaria/category/alumnat-premiat/
https://blocs.xtec.cat/implicat/category/articles/
https://blocs.xtec.cat/implicat/category/reconeixements/
https://blocs.xtec.cat/implicat/category/sant-jordi/
https://blocs.xtec.cat/implicatsecundaria/
https://blocs.xtec.cat/implicatprimaria/
https://blocs.xtec.cat/implicatinfantil/
https://blocs.xtec.cat/implicat/2019/01/01/que-fem/
https://blocs.xtec.cat/implicat/2019/05/16/qui-som-i-que-fem/

	 Objectius
	 Descripció de la proposta
	 Aspectes didàctics i metodològics
	 Recursos emprats
	 Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
	 Alumnat a qui s’adreça especialment
	 Aquest projecte s’adreça a l’alumnat d’infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat.
	 Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
	 Enllaços adjunts (Webgrafia)
	 Autoria

