
Bon dia!
 
Soc l'Àlex d'Andorra Sostenible i necessito la vostra ajuda per
millorar el món en el qual vivim.
Però abans de tot, m’agradaria explicar-vos què són els
Objectius de Desenvolupament Sostenible més coneguts
com a ODS.
 
Al 2015 els països de tot el món es van reunir per buscar
solucions als problemes que tenim a tot el planeta. Després de
parlar entre tots es van adonar que eren molts problemes,
molt urgents i necessitem actuar de pressa per solucionar-los. 
 
Els ODS són 17 objectius proposats per tots els països del món
per fer front a aquests problemes. La contaminació de l’aire, el
canvi climàtic, l’extinció d’animals i plantes, la fam o
l’escassetat d’aigua són alguns dels problemes que hem de
solucionar entre tots per tenir un món millor.

M’han dit que des d’Andorra no podem fer molt per millorar el planeta, però jo crec
que no és així i per això us demano la vostra ajuda. 
A continuació, trobareu diferents problemes mundials i necessitem que dissenyeu una
màquina capaç de solucionar-los.
 
Tria un dels següents problemes amb el seu ODS, imprimeix aquesta fitxa i dibuixa
una màquina que ajudi a solucionar-lo. 
Ens hauràs d’explicar com funciona i, qui sap, potser et converteixes en el nou heroi
que salvi la Terra. 
Envia'ns la teva fitxa a andorrasostenible@andorra.ad, publicarem els dibuixos més
originals a les xarxes socials d’Andorra Sostenible!

UNA MÀQUINA PER SALVAR
EL MÓN

https://www.sostenibilitat.ad/ods/
https://www.sostenibilitat.ad/ods/


Ajuda’ns a eliminar la pobresa del món! Dibuixa la màquina que ho faci possible.

PROBLEMA 1: 
LA PROBRESA EN EL MÓN

https://www.sostenibilitat.ad/ods/energia-neta-i-assequible-2/


Per sort a Andorra no ens falta aigua, però a moltes zones del món no tenen aigua neta
per beure. Quina màquina pot arreglar aquest problema?

PROBLEMA 6: 
AIGUA NETA PER A TOTHOM

https://www.sostenibilitat.ad/ods/aigua-neta-i-sanejament/


Quan surts a passejar pels carrers del teu poble segur que trobes escombraries pel terra.

Pots crear una màquina que reculli tota la brossa del terra i que la recicli?

PROBLEMA 11: 
POBLES I CIUTATS NETS I POLITS

https://www.sostenibilitat.ad/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles/


Els mars i oceans de tot el món estan plens de plàstics, els peixos se’ls mengen i nosaltres
ens els acabem menjant. Quina màquina podria eliminar tot aquest plàstic que tirem al mar?

PROBLEMA 14: 
MARS I OCEANS PLENS DE PLÀSTICS

https://www.sostenibilitat.ad/ods/submarina/

