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Introducció

El 8 de setembre de 2000 es va celebrar la Cimera del Mil•lenni a 

la seu de les Nacions Unides de Nueva York. Els països allí presents 

es van comprometre per mitjà d’una aliança mundial a reduir els 

nivells de pobresa extrema i a l’aprovació de la Declaració del 

Mil•lenni, que establix una sèrie d’objectius, coneguts com els 

Objectius de Desenrotllament del Mil•lenni (ODM), el compliment 

dels quals està fixat per a l’any 2015. Els representants dels 189 

estats allí reunits van pactar construir “una pau justa i duradora 

en tot el món”.

Els huit ODM establits comprenen des de la reducció a la meitat 

de la pobresa extrema, fins a la detenció de la propagació 

del VIH/SIDA, constituint un pla convingut per totes les nacions 

del món i les institucions de desenrotllament més importants a 

nivell mundial.

H+D porta treballant des de 1977 en l’eradicació de la pobresa 

al món. Inspirada en una concepció de la Cooperació al 

Desenrotllament basada en els valors de la solidaritat, la llibertat, 

la democràcia, la tolerància i l’humanisme cristià de tradició 

occidental. Executa projectes i programes encaminats a la 

millora de la qualitat de vida allí on no hi ha unes condicions 

mínimes per a la supervivència digna de la persona. Fins a la 

data s’han beneficiat directament i indirectament prop  de vint 

milions de persones.
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Esta guia pretén donar a conéixer els Objectius de Desenrotllament 

del Mil•lenni i acostar-los als alumnes de secundària, així com 

també a la població en general perquè els integren en la seua 

vida com un compromís propi i ineludible.
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La tasca d’Humanismo y Democracia

H+D és una organització no governamental sense ànim de lucre 
que servix a un interés general. Porta realitzades prop de tres-
centes accions de Cooperació Internacional al Desenrotllament 
en una gran varietat de països al voltant del món. Bolivia, 
Colombia, Perú i Filipinas, són només alguns dels països on 
s’han desenvolupat projectes destinats a col•laborar en un 
desenrotllament humà més harmònic que ajude a pal•liar la 
pobresa endèmica. A més, aporta el seu esforç a la consecució 
d’un major desenrotllament institucional, amb un especial interés 
per enfortir els valors democràtics i el bon govern. 

Així mateix, dedica una especial atenció a les migracions, 
a la integració dels immigrants i al vincle entre cooperació al 
desenrotllament i els fenòmens migratoris. També a l’educació 
per al desenvolupament i a la sensibilització social a nivell europeu 
i nacional, atorgant una especial atenció a la conscienciació 
social entre els més jóvens. 

Per a la consecució de tots estos objectius, H+D compta amb el 
recolzament d’altres actors de l’àmbit de la cooperació, unint 
esforços per a aconseguir objectius comuns en la lluita contra la 
pobresa. És membre de l’Asociación Española de Fundaciones, 
de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España (CONGDE) 
i de diverses Coordinadores i Federacions autonòmiques. A nivell 
internacional, forma part del Centro Europeo para los Asuntos 
de los Trabajadores (EZA) i de la Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migraciones (PICM).
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Mapa d’actuació

Països en què H+D realitza actualment projectes de Cooperació 
Internacional al Desenrotllament, Enfortiment Institucional i 
Educació al Desenrotllament i Sensibilització Social. 

¤ República Dominicana

Haití ¤

Colombia ¤

Ecuador ¤

Perú ¤

Bolivia ¤

Filipinas ¤

Aragón
Asturias

Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla la Mancha

Castilla y León
Galicia

La Rioja
Madrid

Región de Murcia
Comunitat Valenciana
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Objectiu previst de la Guia Didàctica

Donar a conéixer als alumnes de secundària la importància de 
per què són necessaris els ODM i quines són les metes plantejades 
que han d’aconseguir-se abans del 2015.

Objectius que s’aconseguiran mitjançant l’estudi de la guia:

Formar•	  actituds de solidaritat, tolerància i col•laboració.

Prendre • consciència dels problemes que afecten la 
població subdesenvolupada: pobresa endèmica.

Optar de mode responsable per un tipus de • 
desenvolupament  integral, sostenible, humà i solidari.

Desenrotllament de l’• esperit crític davant la discriminació 
per motius de gènere, raça o religió.

Comprensió de la • responsabilitat que exercixen els éssers 
humans en el deteriorament del medi ambient.

Coneixement •	 de les institucions i agents socials que 
treballen a favor del desenvolupament econòmic i social 
dels més desfavorits i potenciar la figura del voluntariat.
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Metodologia aplicable a la Guia Didàctica

Per al correcte compliment dels objectius anteriorment exposats 
és necessari que els alumnes, amb l’ajuda dels professors, realitzen 
totes les activitats i exercicis assenyalats davall. 

Lectura i anàlisi de textos• 

Observació de la realitat i reflexió personal• 

Treball d’investigació• 

Realització d’entrevistes• 

Comentari d’imatges, mapes i estadístiques• 

Treball, diàleg i debat en grup• 

Col•laboració activa del professor/a, ajudant l’alumnat • 
a realitzar les observacions i activitats plantejades
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Objectiu 1: 
Eradicar la pobresa 
extrema i la fam

Metes proposades per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015:

Meta 1.A:

Reduir a la meitat la proporció de persones que viuen amb 
ingressos inferiors a 1 dòlar per dia.

Meta1.B:

Aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent 
per a tots, inclosos les dones i els jóvens.

Meta 1.C:

Reduir a la meitat el percentatge de persones que patixen 
gana.

Text 1: La fam és evitable

La Terra té capacitat per a produir aliments per al doble de 
la població mundial existent hui en dia. No obstant això, un 
terç de la població patix desnutrició. No és concebible que 
esta situació es prolongue durant més temps.
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Projectes d’H+D que contribuïxen a la consecució 
de l’Objectiu 1:

República Dominicana i Haití: •	 Accés a l’aigua potable, 
sanejament integral i millora de les condicions de salut.

Colombia: •	 Programa de desenrotllament sostenible en 
l’àmbit rural colombià (Programa Sembradores de Paz).

Bolivia•	 : Enfortiment de la producció agrícola i pecuària 
sostenible en nou comunitats de l’ecoregió dels boscos secs 
transandins.

Filipinas•	 : Recolzament al desenrotllament humà i lluita contra 
la pobresa en comunitats de Bicol afectades pel tifó Durián 
i a l’illa de Mindanao, a través de la millora del sector agrari 
productiu i l’abastiment d’aigua potable.

Activitat 1: “Les ONGD” - Nivell: 1r cicle AIXÒ

Coneixes alguna ONGD que treballe en el teu barri o ciutat?• 
 

Elaboreu un llistat d’aquelles que coneixeu i investigueu • 
quina tasca estan realitzant:

Grups d’investigació de cinc alumnes: investigar 1. 
per a obtindre informació sobre ONGD de la ciutat: 
realitzar entrevistes, navegar en internet o buscar 
material divulgatiu.

Elaborar un informe en què se sintetitze la informació • 
demanada segons els apartats següents:

Persones i organització/organitzacions entrevistada/s.1. 
Valors específics i comuns que regixen les ONGD. 2. 
Significat de cadascuna d’elles.
Àmbits d’actuació.3. 
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Presentació del treball d’investigació: cada grup exposarà • 
a la resta d’alumnes l’informe elaborat, remarcant els 
valors i/o actuacions que ells consideren donen sentit a 
l’organització o organitzacions objecte d’estudi.

Activitat 2: “Sembradores de Paz” - Nivell: 2n cicle ESO

Cercar en internet informació sobre el projecte d’• H+D 
“Sembradores de Paz”.

A quin país es desenvolupa?  1. 
Quin és el seu objectiu? 2. 
Què s’ha aconseguit? 3. 
Per què creus que han de realitzar-se este tipus de 4. 
projectes?
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Objectiu 2: 
Aconseguir 
l’ensenyament 
primari universal

Meta proposada per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015:

Meta 2.A:

Assegurar que els xiquets i les xiquetes de tot el món puguen 
acabar un cicle complet d’ensenyament primari.

Text 2: Obstacles contra el desenrotllament

L’alfabetització és imprescindible per a aconseguir un 
desenrotllament social i econòmic equitatiu. L’educació 
possibilita als ciutadans conéixer els seus drets i deures i d’esta 
manera, poder evitar la manipulació de líders populistes.

La gran majoria de països del nord disposen de mitjans 
de comunicació lliures: ràdios, periòdics, televisions, 
Internet,… mentre que en molts països del sud els mitjans de 
comunicació són governamentals, per la qual cosa estan 
controlats i manipulats. Els pocs mitjans de comunicació 
lliures patixen de mode continuat limitacions de difusió dels 
seus continguts.
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Projectes d’H+D que contribuïxen a la consecució 
de l’Objectiu 2:

República del Perú: 

Dotació d’un taller de mecànica i sis aules en el col•legi • 
Santa Maria de Déu per a la formació de tècnics professionals 
en els barris marginals de la ciutat de Cuzco.

Reforç de la infraestructura educativa en quatre comunitats • 
marginades de la zona rural del Districte d’Ancahuasi, 
Cuzco.

Finalització de la infraestructura del Col•legi Santa Mare de • 
Déu, Cuzco.

Activitat 1: Contrastos en l’alfabetització mundial
Nivell: 1r i 2n cicle d’ESO

Llig i comenta el següent text• 

 La taxa mitjana d’analfabetisme en el món és d’un 
24%. La majoria dels analfabets es localitza als països 
en desenrotllament. Els nivells més alts són els d’Àsia 
Meridional amb un 51%, mentre que en els països 
desenvolupats la taxa d’analfabetisme és menor del 
5%, com per exemple als països europeus i Japó.

 Les desigualtats educatives s’accentuen entre 
els medis rurals i urbans, igual que entre hòmens i 
dones. És a dir, l’analfabetisme és major a les àrees 
rurals que a les urbanes i la proporció de dones 
analfabetes és superior a la dels hòmens.
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Objectiu 3: 
Promoure 
la igualtat 
de gènere i 

l’autonomia de 
la dona

Meta proposada per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015:

Meta 3.A:

Eliminar les desigualtats entre els gèneres en l’ensenyament 
primari i secundari, preferiblement per a l’any 2005, i en tots 
els nivells de l’ensenyament abans de finals de 2015.

Text 3: Hi ha igualtat?

La discriminació de la dona és un fet tan palpable, fins i tot 
en la nostra societat, que hem de preguntar-nos:

Com esta situació tan coneguda, tant pels organismes 
internacionals, com pels governs nacionals, l’opinió pública 
mundial, i fins i tot per les pròpies dones, es manté encara 
hui en dia?

Projectes d’H+D que contribuïxen a la consecució 
de l’objectiu 3:

México•	 : Generació de capacitats de la dona indígena per 
mitjà de la seua formació com a promotores comunitàries 
per a la difusió de coneixements sobre salut i higiene.
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Colombia•	 : Suport integral a mares adolescents de la ciutat 
de Cartagena d’Índies per a orientar-ne el projecte de vida 
i millorar-ne els ingressos.

Activitat 1: Llenguatge sexista - Nivell: 1r i 2n cicle d’ESO

Reflexiona i comenta en grup de cinc alumnes el següent 
titular d’un periòdic fictici:

“En l’accident van morir 30 persones, d’elles 25 eren 
dones i 7 xiquets”.

Què opines sobre la frase? 

Per què s’equipara el fet de ser dona amb la infància? 

Has vist alguna vegada un titular redactat al revés, 
especificant quants n’eren hòmens?

Activitat 2: Llenguatge sexista - Nivell: 1r i 2n cicle d’ESO

Reflexiona i comenta en grup les diferències que trobes en 
les següents paraules (femenines i masculines). Consulta el 
diccionari si ho consideres necessari.

verdurer / verdurera

pescater / pescatera

assistent / assistenta

sergent / sergenta
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Objectiu 4:
Salut infantil

Meta proposada per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015:

Meta 4.A:

Reduir en dos terceres parts la mortalitat de xiquets menors 
de cinc anys.

Text 4: De què emmalaltixen els xiquets?

Als països del nord la taxa de mortalitat infantil és molt baixa, 
tan sols 12 de cada 1.000 xiquets moren a l’any. En canvi, als 
països del sud, la taxa de mortalitat infantil se situa en 162 
per cada 1.000 xiquets.

La diarrea, la malnutrició i altres malalties infeccioses són les 
causes principals de la mortalitat infantil.

Perquè la medicina preventiva tinga èxit, és imprescindible 
que la població tinga accés a una alimentació saludable, 
aigua potable i a una vivenda digna.

Projectes d’H+D que contribuïxen a la consecució 
de l’objectiu 4:

Filipinas: Reducció de l’índex de desnutrició infantil en • 
famílies que viuen  en condicions de pobresa extrema.
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Activitat 1: Alimentació saludable - Nivell: 1r cicle d’ESO

Comenta la frase següent:

“Al tercer món els xiquets moren de fam i, no obstant 
això, en el primer món cada vegada més xiquets 
són obesos”.

Activitat 2: La dieta adequada - Nivell: 2n cicle d’ESO

Revisa els productes que menges al llarg del dia i reflexiona:

Es tracta d’una dieta equilibrada?
Prens diverses racions de fruita i verdura al dia?
Si prens productes de brioxeria industrial, llig-ne els 
ingredients i la seua aportació calòrica. Creus que 
són adequats per a les teues necessitats diàries?
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Objectiu 5: 
Millorar la salut 
materna

Metes proposades per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015:

Meta 5.A:

Reduir un 75% la taxa de mortalitat materna.

Meta 5.B:

Aconseguir l’accés universal a la salut reproductiva.

Text 5: La prevenció és la clau

Els països desenrotllats compten amb servicis mèdics dirigits 
per professionals, per a previndre malalties i millorar així la 
salut de les mares i dels bebés.

Una vigilància contínua del desenrotllament del xiquet, 
en edats primerenques és un mitjà molt efectiu per a la 
prevenció de malalties i evitar riscos majors.

Per a això són clau la medicina bàsica, la higiene, la 
vacunació i evitar els curanderos i les comares tradicionals.
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Projectes d’H+D que contribuïxen a la consecució de l’objectiu 5:

Colombia•	 : Recolzament integral a mares adolescents de la 
ciutat de Cartagena d’Índies.

Activitat 1: L’embaràs - Nivell: 1r cicle d’ESO

Segur que tens alguna coneguda que està o ha estat 
embarassada recentment, demana-li que t’explique quins 
controls li han realitzat durant l’embaràs i com ha sigut el 
part.
Creus que en els països subdesenvolupats les mares tenen 
eixos mateixos controls?
Quines conseqüències pot tindre tant per al bebé com per 
a la mare la inexistència d’eixos controls?
Quines diferències creus que existixen entre els parts 
practicats en el tercer món i en el primer? 

Activitat 2: Atenció Sanitària Primària - Nivell: 2n cicle d’ESO

Creus que és necessària una millor atenció sanitària als 
països subdesenvolupats?
Consideres l’educació sanitària com una millora del servici 
sanitari?
Quines altres accions milloren el servici sanitari? Per exemple, 
potabilització de l’aigua.
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Objectiu 6: Combatre 
el VIH/SIDA, la malària 
i altres malalties 

Meta proposada per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015: 

Meta 6.A:

Haver detingut i començat a reduir la propagació del VIH/
SIDA.

Projectes d’H+D que contribuïxen a la consecució 
de l’objectiu 6:

Republica Dominicana: Control, prevenció i assistència a • 
les malalties de transmissió sexual (ETS), VIH/SIDA i malalties 
de la pell.

Text 6: Malalties que maten

La major part de les persones infectades de VIH/SIDA es 
troba localitzada als països pobres. En África, en zones 
urbanes, una de cada cinc persones és portadora del virus. 
La taxa de mortalitat a causa d’esta malaltia és major entre 
els xiquets i els jóvens.

Activitat 1: L’educació és la millor vacuna contra les malalties - 
Nivell: 1r i 2n cicle d’ESO

Investiga com es contagien i quines seqüeles tenen malalties 
com el VIH/SIDA  i la malària.
En grup de cinc persones: elaborar una llista d’idees per a 
evitar el contagi d’eixes malalties.
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Objectiu 7: 
Gestionar la 
sostenibilitat 
mediambiental

Meta proposada per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015: 

Meta 7.A:

Incorporar els principis del desenrotllament sostenible en 
les polítiques i els programes nacionals i reduir la pèrdua de 
recursos del medi ambient.

Text 7: Un planeta sostenible

L’ús abusiu i descontrolat dels recursos naturals ha provocat 
canvis alarmants en el nostre ambient en les últimes dècades. 
El desenrotllament de l’ésser humà provoca pèrdua dels 
recursos naturals i modifica les condicions naturals de l’estat 
general de l’atmosfera a un ritme molt ràpid.

Segons dades de les Nacions Unides, la desertificació al món 
posa en risc la salut i el benestar de prop de 1.200 milions de 
persones a 100 països. Les conseqüències d’esta situació 
inclouen una disminució de la productivitat agrícola, 
inseguretat alimentària i pèrdua de la biodiversitat, entre 
d’ altres. 

D’altra banda, el subministrament d’aigua neta i l’eliminació 
higiènica de residus humans és un dels problemes més 
importants als que s’enfronta el món en desenvolupament. 
L’aigua bruta causa la transmissió del 80% de les malalties 
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que afecten el tercer món. La diarrea, la malària, el tracoma, 
l’esquistosomiasi i les larves d’ancilòstom es transmeten per 
l’aigua i causen quasi el 50% de les morts del tercer món.

Projectes d’H+D per a la consecució de l’objectiu 7:

Bolivia•	 : Enfortiment de la producció agrícola i pecuària 
sostenible a l’ecoregió dels boscos secs transandins.

Filipinas•	 : Suport al desenrotllament humà i lluita contra la 
pobresa en comunitats de Bicol afectades pel tifó Durián 
i a l’illa de Mindanao mitjançant la millora del sector agrari 
productiu.

México•	 : Accés a servicis sanitaris per a les comunitats 
indígenes com a estratègia per a l’atenció de la salut i el 
medi ambient.

Activitat 1: El reciclatge - Nivell: 1r cicle d’ESO

En què consistix el reciclatge?
Sabeu identificar quins productes van en cada contenidor 
de reciclatge (blau, verd i groc)?
En grups de cinc alumnes, construïu papereres per a fer una 
arreplega selectiva de fem en la vostra classe. Per a això, 
recicleu alguna caixa de cartró i pinteu-les dels diferents 
colors (blau, verd i groc) per a llançar-hi els plàstics, el paper 
i els vidres. Així aconseguireu una aula ecològica.

Activitat 2: La desertització - Nivell: 2n cicle d’ESO

Què és el que s’erosiona en la desertització?
Quins mètodes tenim per a frenar i revertir el procés de la 
desertització?
Quin percentatge de superfície d’España creus que està 
actualment afectat per la desertització?
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Objectiu 8: Fomentar 
una associació 
mundial per al 
desenrotllament

Meta proposada per les Nacions Unides per a la seua consecució 
en el 2015:

Meta 8.A:

Atendre les necessitats especials dels països menys 
desenrotllats, els països sense litoral i els xicotets estats insulars 
en via de desenvolupament.

Text 8: En busca del consens

Entre les mesures per a frenar la pobresa i el subdesenvolupament 
es troben:

Ajuda Exterior dels països rics, el Fons Monetari Internacional • 
i el Banc Mundial.

Ajudes a les ONGD perquè cobrisquen les necessitats no • 
satisfetes pels governs.

Establiment d’un comerç sostenible que impulse el mercat • 
dels països en desenrotllament, afavorint un preu just per a 
productes bàsics com ara el café, el cotó i el sucre.

La tasca que H+D porta desenrotllant en el compliment 
de l’objectiu 8 consistix a ajudar les institucions locals què 
siguen sòlides i sostenibles.
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Així mateix, H+D realitza treballs de sensibilització i divulgació 
social per a conscienciar la població espanyola de la 
important tasca que exercix la Cooperació Internacional al 
Desenrotllament.

Projectes d’H+D per a la consecució de l’objectiu 8:

España:•	  

Jornades de promoció dels Objectius de 1. 
Desenrotllament del Mil•lenni a la Comunitat 
Valenciana.

Promoció de l’Enfortiment Institucional com a àmbit 2. 
estratègic de la cooperació madrilenya.

Capacitació de líders socials per a la integració 3. 
laboral dels immigrants.

Sensibilització per a la Cooperació Internacional al 4. 
Desenrotllament a través de l’exposició “Caminos 
abiertos, miradas compartidas”.

Jornades, cursos i exposicions sobre cooperació, 5. 
salut i educació.

Perú•	 :

Enfortiment de la gestió tributària de la Municipalitat 1. 
Provincial Mariscal Nieto-Moquegua.

Millora de gestió de procediments tributaris a les 2. 
municipalitats de Carabayllo i Pachacamac.
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Millora de les capacitats de gestió pública local per 3. 
a la promoció del territori i enfortiment de la gestió 
municipal per al desenvolupament econòmic. 
Província Aymaraes.

Millora de gestió de procediments tributaris: 4. 
Municipalitats d’Ocros i Nuevo Chimbote.

Millora de la gestió tributària de la Municipalitat 5. 
Provincial de Castrovirreyna.

Bolivia•	 :

Millora de la capacitat participativa dels municipis 1. 
de San Pedro de Quemes, Colcha K y San Agustín 
en l’elaboració de projectes autosostenibles. 
Departament de Potosí.

Activitat 1: Comerç Just - Nivell: 1r i 2n cicle d’ESO

Has sentit parlar del comerç just?

Busca per Internet les ONGD 
que treballen el Comerç 
Just, i debatix a classe 
quines conseqüències 
té per als països en 
desenrotllament.

Hi ha botigues a la teua 
ciutat de Comerç Just? 

Quins productes venen?

Quins productes de Comerç Just es venen en els 
supermercats?
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Glossari

Canvi climàtic: 
Variació de les temperatures atribuït directament o indirectament a 
l’activitat humana. Altera la composició de l’atmosfera i que se suma a la 
variabilitat natural del clima observada durant períodes comparables.

Comerç just:
Forma alternativa de comerç que promou una relació comercial voluntària 
i justa entre productors i consumidors, assegurant unes condicions de treball 
dignes per als productors i el respecte a la sostenibilitat i el medi ambient.

Drets humans:
Llibertats, facultats, institucions o reivindicacions relatives a béns primaris 
o bàsics que inclouen tota persona, pel simple fet de la seua condició 
humana per a la garantia d’una vida digna.

Desenrotllament sostenible:
Possibilitat de satisfer les necessitats presents sense comprometre el futur de 
les pròximes generacions.

Objectius	del	Mil•lenni:
Fixats l’any 2000 per 189 països membres de les Nacions Unides, els huit 
objectius pretenen aconseguir per a l’any 2015 la reducció dels nivells de 
pobresa extrema.

Nacions Unides:
Organització internacional fundada en 1945 després de la Segona Guerra 
Mundial per 51 països que es van comprometre a mantindre la pau i la 
seguretat internacional, a fomentar entre les nacions relacions d’amistat, i 
promoure el progrés social, la millora del nivell de vida i els drets humans.

Pobresa extrema:
És l’estat més sever de pobresa. Ocorre quan les persones no poden satisfer 
diverses de les necessitats bàsiques per a viure: aliment, aigua potable, 
habitatge, sanitat i atenció de la salut. Per a determinar la població afectada 
per la pobresa extrema, el Banc Mundial definix la pobresa extrema com les 
persones que viuen amb menys de 1,25 $ al dia.

UNESCO: 
Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura.


