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El fanalet de Dikshu

Guia dirigida a alumnat i professorat de cicle mitjà i superior d’educació primària. 

 Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 7. Energia neta i assequible.

 Enllaç al vídeo: https://vimeo.com/366688792

 Durada: 07:07 minuts.

 Ubicació, any: Bukaraya Samudram, Anantapur, Andhra Pradesh, Índia. 2019.  

  Competències: comunicativa lingüística i audiovisual, del tractament de  

la informació i competència digital, en el coneixement i la interacció amb  

el món físic, social i ciutadana.

https://vimeo.com/366688792
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Sinopsi

La Dikshu viu en un poble de l’Índia rural. A casa seva no té electricitat i 
quan es fa de nit llegeix gràcies a la llum d’un fanalet. A través de la família 
de la Dikshu coneixerem els inconvenients de no tenir electricitat i sabrem 
quina energia utilitzen per cuinar o per regar els camps que cultiven.



4

Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015 els 193 països que formen 
part de les Nacions Unides es van marcar 17 objectius 
que hauríem d’assolir abans de l’any 2030. Aquests 
objectius es diuen Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i proposen fer un món millor, a 
través de reptes tan importants com ara eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres. 

Més informació a: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 7. Energia neta i assequible
L’accés universal a l’energia és essencial. Arreu del món, milers de milions de 
persones no disposen d’un accés a mitjans d’electricitat fiables y assequibles. Encara 
hi ha moltes persones que utilitzen combustibles molt contaminants i tecnologies poc 
eficients. Gràcies a l’electricitat la seguretat augmenta i l’estil de vida i les oportunitats 
de les persones millora molt. És fonamental recolzar iniciatives que assegurin 
l’accés universals a serveis d’energia moderns, que millorin el rendiment energètic 
i augmentin l’ús de fonts renovables per tal de crear comunitats més sostenibles i 
inclusives.

La majoria d’habitatges de l’Índia rural no disposen de fonts d’energia fiables,  
assequibles i sostenibles. En aquesta zona plou molt poc i hi ha molta sequera. La 
Fundació Vicente Ferrer aprofita el sol per a crear energia a través de plaques solars. 
Amb elles poden regar grans extensions de terra gastant poca aigua gràcies al reg per 
degoteig. Com més escalfa el sol, més energia es crea per a regar les plantacions.
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Reflexió
Un cop hagueu vist el vídeo, reflexioneu en torn a les preguntes següents:

1. La Dikshu no té electricitat a casa. Gràcies a l’energia, podem utilitzar una 
gran quantitat d’aparells que ens fan la vida molt més fàcil. Quines coses 
tenim nosaltres i no té la família de la Dikshu, pel fet de no tenir llum a casa 
seva?

Per exemple, la família de la Dikshu no té llum ni electrodomèstics com ara 
nevera, rentadora o ventilador. Segons les estadístiques només un 11% de les 
llars a l’Índia rural tenen nevera. El ventilador és necessari en un lloc on a 
l’estiu s’arriba a més de 40º i, a més, ajuda a prevenir les picades de mosquits. 
Tampoc tenen televisor o accés a internet. A moltes cases de l’Índia rural 
utilitzen generadors per tenir llum, però es tracta de sistemes precaris, que 
pateixen apagades sovint. A més, en moltes ciutats de l’Índia els cablejats no 
reuneixen les condicions de seguretat necessàries. 

No tenir llum fa que la Dikshu no pugui llegir o estudiar en condicions quan 
es fa de nit. A més, els carrers estan molt foscos i són més perillosos. 

Al vídeo també hem vist com el pare de la Dikshu, que és camperol, fa ús de 
l’energia solar. Es tracta d’una energia renovable i no contaminant. Podeu 
dir quines energies son renovables i quines no?
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• Les energies renovables s’obtenen de fonts que no s’esgoten mai al 
utilitzar-les, com la llum del sol, el vent, les corrents dels rius o les marees 
dels mars. Són netes i no afecten al medi ambient. Com funciona l’energia 
solar que hem vist al vídeo?  Els rajos de la llum solar ens transmeten 
un petitíssima part de l’energia que contínuament s’està produint al Sol. 
L’energia solar es converteix en electricitat en les plaques solars, que 
estan formades per finíssimes capes de materials especials. Poden servir 
també per la calefacció o per tenir aigua calenta.

• Les energies no renovables són energies que s’acaben quan les utilitzem. 
Són el carbó, el petroli i el gas natural. Quin impacte creieu que té l’ús 
d’aquestes energies per al nostre planeta?

L’Índia és un dels països més poblats del món que té un gran repte de futur: 
satisfer les necessitats energètiques de la població sense comprometre la 
sostenibilitat ambiental. De fet, la ciutat més contaminada del món és la 
capital de l’Índia, Nova Delhi.

Tot seguit, convidarem l’alumnat a reflexionar sobre l’electricitat que 
gastem i malgastem. Què podem fer per fer-ne un ús més sostenible? Per 
exemple: utilitzar bombetes de baix consum, aprofitar la llum natural, 
apagar els aparells elèctrics quan no s’estiguin utilitzant, no posar rentadores 
ni rentaplats fins que no estiguin ben plens, comprar aparells que tinguin 
l’etiqueta verda A++ o A+++, etc.
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2. Què implica cuinar amb llenya a l’Índia rural?

A l’Índia rural moltes famílies encara cuinen amb llenya, com la seva veïna. 
Les dones són les encarregades d’una feina tan dura com la de recollir la 
llenya. Per tal d’aconseguir llenya es talen molts arbres. La desforestació 
té molts efectes negatius per al medi ambient, com per exemple la pèrdua 
de l’habitat de milions d’espècies i l’aridesa del terreny. A més, cuinar amb 
llenya té molts perills, ja que qualsevol espurna pot provocar un incendi si la 
casa està feta de palla o branques. I també cuinar amb llenya fa que respirin 
molt de fum i provoca malalties respiratòries. Pera quest motiu, les dones 
cuinen fora de casa per evitar aquests fums tan nocius per a la salut.
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Activitat complementària 
Grans personatges de la ciència

• Finalitat: Conèixer científiques i científics que han canviat la 

vida de la humanitat. 

• Durada:  2 hores de classe i feina a casa.

• Material necessari: Ordinador amb accés a internet o accés a 

material bibliogràfic que parli de grans científiques i científics. 

Cartolines, retoladors o impressora.

• Enllaços d’interès: https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/

secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-

ciencia-cierta-recursos-web.html

• Desenvolupament de l’activitat: L’alumnat investigarà els 

científics i científiques que han fet història i se’l convidarà 

a reflexionar sobre si coneix més homes o dones. Tot 

seguit, treballarà un d’aquests personatges i prepararà una 

presentació per a la resta de la classe.

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-ciencia-cierta-recursos-web.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-ciencia-cierta-recursos-web.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-ciencia-cierta-recursos-web.html
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Primera part
Entre tota la classe, feu una llista de dones i homes de ciència en dues columnes 
diferenciades segons siguin homes o dones. Quins científics i científiques coneixeu 
del camp de l’electricitat? Sabeu qui era Hertha Marks Ayrton? 

Tot seguit, reflexionarem sobre si coneixem el mateix nombre d’homes que de 
dones de ciència. A què és degut? Tot i que les dones han fet grans aportacions a 
la ciència, la tecnologia o les humanitats, aquestes han estat infrarepresentades i 
invisibilitzades. Tenim exemples reals de dones que han fet grans descobriments 
però el reconeixement el van rebre únicament els seus respectius marits o 
col·laboradors en la investigació. Es el cas de dones com Frieda Robscheit-Robbins, 
Jocelyn Bell, Sau Lan Wu o Isabella Helen Lugosky.

Frieda Robscheit-Robbins 

Font: scientificw
om

en.net

Jocelyn Bell 
Font: www.mujeresconciencia.com

Sau Lan Wu Font: www.aip.org

Isabella Helen Lugosky 

Font: www.wattpad.com
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Segona part
Per grups de 3 o 4 alumnes treballareu la vida d’un d’aquests personatges. Caldrà 
que hi hagi el mateix nombre de dones que d’homes. Cada grup n’investigareu 
la biografia i l’aportació que van fer a la humanitat. Tot seguit, preparareu una 
presentació d’entre 5 i 10 minuts que compartireu amb la resta de la classe. Podeu 
recolzar-vos en un mural o presentació que inclogui dades i fotografies.

PERSONA A ESTUDIAR

 Biografia de la persona

 Aportació d’aquesta persona a la humanitat Fotografia
de la persona 

escollida

Altres fotografies 
interessants

Altres fotografies 
interessants

Mary W. Jackson 

Font: hypebeast.com
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Per més informació:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
Des de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballem al sud-est de l’Índia per millorar 

les condicions de vida de les comunitats en risc d’exclusió. Impliquem els grups més 
desfavorits per garantir-los una vida digna i oportunitats de futur a través de projectes 

d’educació, sanitat, hàbitat i ecologia, parant especial atenció als col·lectius més 
vulnerables, com són les dones i les persones amb discapacitat.

Segueix-nos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

