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TEMA 11: DESIGUALTAT I COOPERACIÓ 

El nostre món està cada vegada més integrat, però continua creixent la 

desigualtat entre uns països i altres. Hi ha grans diferències en les 

condicions de vida de la població tant a nivell mundial com a l’interior de 

cada estat, el que fa necessari les polítiques de cooperació. 

La pobresa fa que el dret a la salut, l’habitatge, l’educació, el treball 

etc.  de part del món no sigan satisfets i per això es necessària la 

cooperació internacional  per reduïr la desigualtat. 

Per aprofundir en el tema, treballarem amb  un document que et deixe a 

continuació en el que trobaràs 2 parts :  

1.- A la primera part de l’enllaç tenim  “La declaració del mil.leni”  

 Es va celebrar al any 2000 a Nova York  on els països firmants es 

comprometien a treballar en la millora de les condicions de vida de la 

població mundial. 

Amb la informació que tens en l’enllaç més altra que has de cercar, prepara  

un PowerPoint amb  el títol: La declaració del Mil.leni. Com a mínim ha 

d’estar reflectida tota la informació que apareix a l’enllaç sobre aquesta 

declaració.  

 

2.- A la segona part de l’enllaç tens “10 innovadoras formas de luchar 

contra la pobreza en el mundo” 

Són iniciatives que s’estan portant endavant en el món i que pel seu 

caràcter innovador ajuden a combatre la pobressa i l’exclusió social. 

Trobaràs 10 idees innovadores que s’allunyen de l’enfocament tradicional 

de la lluita contra la pobressa, però s’està constatant que són molt 



efectives. Cada una de les deu idees està explicada i acompanyada d’un 

vídeo del protagonista de la idea. 

El teu treball consisteix en llegir i veure el vídeo de cada idea i després 

faràs un resum de cada una, has d’emetre la valoració personal de cada 

idea. Al final afegiràs la idea 11 que serà la teua pròpia manera original de 

contribuir a eliminar la pobressa i desigualtat al món. 

Ací tens l’enllaç 

https://www.unitedexplanations.org/2013/08/20/revolucionarias-ideas-

para-luchar-contra-la-pobreza-que-probablemente-no-conocias/ 
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