
Ombres al mar: el dret humà a  

un medi ambient sostenible amb titelles reciclades 

Reptes de futur 
 
- Consciència efectiva i canvi d'hàbits 
en els joves  
 
- Mantenir marge de participació i elecció 
de l'alumnat i a l'hora mantenir el focus  
del projecte 
 
- Comunicació externa del projecte 
 
 
 
 

Arrel d'una experiència artística com a detonant (obra de teatre d'ombres sobre la contaminació de plàstics al mar), 

l'alumnat de 1r d'ESO de l'escola Voramar fa recerca per conèixer les problemàtiques mediambientals properes. Per 

consolidar el seu aprenentatge creen breus obres de titelles d'ombra per sensibilitzar sobre les problemàtiques 

escollides a partir del reaprofitament d'elements de rebuig (titelles fetes reutilitzant deixalles). L'alumnat realitza un 

primer servei a la comunitat actuant com agent sensibilitzador amb l’enregistrament digitals de les seves peces i difusió 

a xarxes socials i muntant una exposició sobre aquest procés. En paral·lel i posteriorment participa en tallers d'Educació 

en Drets Humans per compendre la relació entre la sostenibilitat, els drets humans i el nostre model de consum i es 

compromet a accions directes i de sensibilització, així com canvis d’hàbits de la seva elecció: reducció del consum de 

plàstic i paper de plata a partir de la creació i ús d’embolcalls sostenibles i bosses de tela. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT: AHEAD – Associació d'Educadores i Educadors ens 
Drets Humans 
CENTRE: Escola Voramar (Poblenou) 

NECESSITAT SOCIAL 
El canvi climàtic i la 

degradació mediambiental 
són una realitat amb 

efectes devastadors sobre 
les persones i els seus drets 

i requereixen d'acció 
immediata 

APRENENTATGES 
El nostre model de 

consum afecta 
directament als DH i el 

medi ambient 

SERVEI 1 
Creació d'obres de teatre 
d'ombres de denúncia de 

problemàtiques mediambientals  
SERVEI 2 

Accions d'intervenció directa 
per millorar l'entorn proper, 

escollides per l'alumnat 

Dificultats sorgides 
 
- Coordinació dins de l'escola i implicació 
de tot el claustre 
 
- Planifiació de les accions dins del marc del 
calendari escolar 
 
- Diversificació d'accions de Servei = pèrdua 
 d'energia i focus 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
- Definició conjunta del desenvolupament  
del projecte (escola i entitat) 
 
- Flexibilitat per adaptar el projecte a la  
realitat 
 
- Aprofitament de sinèrgies amb altres 
 iniciatives  en la mateixa línia del projecte 
de  la ciutat 
 
 
 



Títol de l’experiència 

Reptes de futur 
 
-Extensiu a altres centres  
 
- Metodologia replicable  
 
-Crear un manual de bones  
Pràctiques  
 
 
 
 

Incorporar la cultura de pau i resolució de conflictes a l’escola.  El projecte s’ha desenvolupant en el marc d’una necessitat que 
l’escola tenia i d’un espai on es donaven el major nombre de conflictes, el PATI. Els nanos de 5è han treballat el projecte i l’han fet 
extensiu a les famílies i a la resta de grups classe (observació, enquesta, diagnosi , reflexió...) . Ha estat una projecte d’escola on 
també s’han incorporat tot el professorat i monitors  
El projecte es troba en la fase 1, esperem poder realitzar la fase 2 en proper any escolar amb els nanos de 6è tot acabant de repesar 
el pati en clau de relacions, desigualtats, convivència i pau.  

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT/S: AVALON INICIATIVES PER A LES ASSOCIACIONS  
CENTRE/S: VILA OLIMPICA  
 

CULTURA DE PAU  

EINES PER GESTIONAR 
CONFLICTES  

MODEL DE PATI EN CLAU 
DE RELACIONS  

Dificultats sorgides 
 
- Dimensió del projecte  + gran  
 
-Reflexió i extrapolació del  temes :  
Conflictes, gènere, pau, diversitat ...  
 
-Grup complexa a nivell de dinàmiques  
Internes  
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
-Implicació de la direcció de l’escola  
 
-Adaptació a una necessitat real de 
 l’escola  
 
-Treballar amb un grup classe amb  
Amb un nivell alt de conflictivitat  
 
 
 
 



«Drets en Acció»
Gènere i Teatre

Reptes de futur

•Captar més participants masculins per al 
projecte.
•Ampliar el nombre de centres educatius 
participants en el projecte. 
•Utilitzar la metodologia del projecte 
(Teatre de l’Oprimit) per abordar altres 
temes d’interès, com ara el racisme. 
•Promoure el treball en xarxa entre els 
grups que hi participin.
•Augmentar el nombre de representacions 
de petit format per potenciar la tasca 
sensibilitzadora.
•Involucrar en el projecte a més agents del 
barri, com centres cívics, col·lectius 
feministes, etc.

Explicació de l’experiència
El projecte es va realitzar amb 14 alumnes de 3r i 4t d'ESO (13 noies i 1 noi) amb els quals vam realitzar un procés 
d’aprofundiment i sensibilització sobre les violències masclistes i LGTBIfobes, a través de tallers teòrics i d’un treball 
de creació escènica col·lectiva mitjançant les tècniques del Teatre de l'Oprimit (TO). La creació resultant (“Lo Malo”) 
es va presentar 3 vegades a estudiants del propi Centre Escolar San Francisco i (en una d’elles) de l'Escola Jesuïtes El 
Clot. Al final de cada presentació es va obrir un diàleg/fòrum en què es van comentar els aspectes de la 
representació que havien cridat l’atenció de l’audiència, a partir dels quals vam fer una tasca sensibilitzadora i 
preventiva contra les violències masclistes i les relacions tòxiques en les relacions de parella adolescents. 

ENTITAT: Institut Diversitas
CENTRE: Centro Escolar San Francisco

NECESSITAT 
SOCIAL

Les violències masclistes 
fonamentades en una societat 

patriarcal i heteronormativa són una 
epidèmia social que els darrers anys 

han agafat força entre els i les 
adolescents, a través de pràctiques 

aparentment inofensives en les 
relacions de parella, però que 

constitueixen la llavor de 
violències més greus 

en el futur.

APRENENTATGES
• Treball col·lectiu de creació. 

• Escolta activa.
• Coneixements i reflexió sobre les violències 

masclistes que es donen en les relacions 
de parella entre adolescents.

• Cerca d'alternatives no violentes a 
les desigualtats de gènere.

• Habilitats comunicatives i 
d'incidència en altres joves.

• Competències de comunicació oral i 
llenguatge escènic.

• Apoderament personal en 
descobrir-se com a agents 

de canvi. 

SERVEI
Sensibilització i prevenció de les violències 

masclistes en les relacions de parella 
adolescents mitjançant la creació col·lectiva 

i representació d'una peça teatral 
acompanyada d'un debat/fòrum amb 

alumnat de 5è i 6è de primària, i de 1r, 2n, 3r 
i 4t d'ESO de dos centres escolars del barri 
de Sant Martí, de Barcelona. En total van 
participar de les representacions prop de 

250 estudiants, amb qui vam parlar sobre la 
necessitat de superar els estereotips de 
gènere, les dinàmiques de control en la 

parella i la gelosia, entre altres 
temes.

Dificultats sorgides
•La complexitat de les situacions personals 
dels i les adolescents participants.
•Una certa dificultat per encabir el projecte 
en els horaris del centre. 
•L’incompliment per part dels alumnes del 
seu rol en la fase de diagnosi del tema.
•La massivitat d’una de les representacions, 
la qual cosa no va afavorir el debat tant com 
esperàvem.
•La tensió entre alguns membres del grup en 
una de les sessions fruit de situacions 
externes al projecte.

Claus de l’èxit        
•Posar al centre de l’activitat les inquietuds i 
interessos de les adolescents participants.
•Escoltar-los i valorar les seves experiències i 
aportacions.
•Facilitar un espai de seguretat, respecte i 
afecte.
•Treballar i reforçar els vincles entre les 
participants i l'equip dinamitzador.
•El compromís i entusiasme del centre amb 
el projecte.
•La capacitat de l’equip dinamitzador del 
projecte davant dels imprevistos.



CINE ÀGORA 

Reptes de futur 
 
-Enfortir el vincle amb l’Escola Bogatell 
 
-Aconseguir més hores per al desen- 
volupament del projecte.  
 
-Millorar la clausura i celebració  
del projecte 
 
 
 
 
 

L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Icària programa, durant tot el curs, diverses sessions de curtmetratges al voltant de 
temàtiques que considera rellevants per conèixer, comentar i debatre amb la resta de companys i companyes del curs 
i amb els grups de 5è de primària de l’Escola Bogatell.  Aquestes programacions busquen l’adequació, per  tant, a cada 
nivell educatiu, tant pel que fa al tipus de proposta audiovisual i al tema adreçat. Els debats són conduits per 
l’alumnat dinamitzador i compten, en la mesura de les possibilitats, amb la presència dels directors i directores dels 
curts seleccionats.  

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT/S: DRAC MÀGIC / Biblioteca Xavier Benguerel 
CENTRE/S: INS Icària + Escola Bogatell 
 

ACCÉS A CINEMA DE 
QUALITAT AMB MISSATGES 
SENSIBILITZADORS SOBRE 

LA JUSTICIA GLOBAL. 

1-FORMACIÓ EN LLENGUATGES 
AUDIOVISUALS 

2-DESENVOLUPAMENT DE 
COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 

3-APROFUNDIMENT EN UNA 
TEMÀTICA ESPECÍFICA DE LA 

JUSTÍCIA GLOBAL TRIADA PER 
L’ALUMNAT 

 

PROGRAMACIONS DE 
CURTMETRATGES I DEBATS 

ADREÇATS A IGUALS (4T 
D’ESO) I A ALUMNAT DE 

PRIMÀRIA DE L’ESCOLA DEL 
BARRI. 

Dificultats sorgides 
 
-Limitació temporal (10/11h per grup) 
 
-Manca de coordinació amb el centre  
(p.e: es produeixen canvis en el calendari  
que el professorat no informa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
-L’adequació del format audiovisual com 
a eina de sensibilització i accés a 
determinades temàtiques. 
 
-Les sessions de servei amb l’alumnat de  
Primària de l’Escola Bogatell. 
 
-Comptar amb la presència dels 
directors i directores dels curtmetratges. 
 
 
 
 
 



Altaveus x la Igualtat !!!

Reptes de futur
- Incorporació a d’altres nivells 

educatius

- Ampliació del territori de l’acció

- Sostenibilitat econòmica del 
projecte

ENTITAT/S: Fundació Aroa, AHIGE
CENTRE/S: IES Poeta Maragall

NECESSITAT SOCIAL
1 de cada 4 noies 

adolescents pateix abús 
verbal, físic, emocional o 

sexual

APRENENTATGES
Coneixement en matèria 
d’igualtat, competències 

personals, socials, i 
comunitàries per la 

prevenció i l’eradicació de 
les violències masclistes

SERVEI
Campanyes i Accions de  
Sensibilització adreçades 

a l’adolescència i a la 
ciutadania per tal de 
visibilitzar aquesta 
problemàtica social

Dificultats sorgides
- Canvi professorat implicat en les 

diferents edicions

- Ritmes centres educatius versus 
ritmes entitat

- Finançament per a l’elaboració de 
materials de qualitat 

Claus de l’èxit        
- Participacióde la xarxa comunitària

- Metodologia: l’alumnat és part activa i 
protagonista

- És un projecte que està viu

És un recurs pel canvi i la transformació social, que facilita l’aprenentatge significatiu de coneixements, competències i habilitats personals
i socials.
L’objectiu és aproximar a l’adolescència la problemàtica social existent entorn les desigualtats de gènere, per generar una inquietud,
capacitat crítica, implicació i responsabilitat personal, que incideixi directament a la construcció col·lectiva de la igualtat de gènere i a
l’eradicació de les violències masclistes.
El projecte facilita que els i les alumnes, facin un procés de presa de consciència i desenvolupament personal que puguin aplicar a les
seves vides, compartir amb les companyes i companys del seu institut, així com a la ciutadania en general, amb la finalitat d’implicar-se
activament en la sensibilització i la generació de canvis socials.



Títol de l’experiència 

Reptes de futur 
 
-Aconseguir que sigui un projecte de  
centre 
 
-Treballar amb més profunditat el  
programa APS amb el professorat  
Implicat 
 
 
 

Durant el 2n i 3er trimestre d'aquest curs escolar l'alumnat de 4rt de l'Institut Miquel Tarradell ha participat en el projecte d'Aprenentatge i Servei 
"Recreem el món – Fent camí cap a l'equitat de gènere". A través del programa educatiu s'ha capacitat a l'alumnat perquè prenguin consciència de 
quines són les causes estructurals que provoquen la violència de gènere  i la seva interacció directa amb altres violències Les sessions 
d'aprenentatge s'han treballat des d'una metodologia que ha combinat activitats analítiques i de reflexió amb d'altres d'enfocament socioafectiu. 
Partint de situacions amb les quals es podien sentir identificats per elaborar propostes d'acció transformadora. Els aprenentatges adquirits han 
donat lloc a la creació d'una sèrie de serveis amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar al seu entorn sobre les causes estructurals que 
provoquen la violència de gènere perquè canviïn actituds i comportaments que perpetuen les desigualtats i discriminacions.  
 
 
 
 
 

ENTITAT/S: Fundació Privada Guné 
CENTRE/S: Institut Miquel Tarradell 
 

Eradicar la violència de 
gènere i les altres formes de 
violència en la joventut i el 

seu entorn social 

Entendre les causes estructurals 
que provoquen la violència de 
gènere. Analitzar i reflexionar 
sobre el gènere, els estereotips de 
gènere, les relacions de parella, 
les identitats sexuals, la violència 
de gènere i la seva interacció amb 
d’altres violències.  Prendre 
consicència de qui són i com es 
relaciones per canviar hàbits i 
actituds que provoquen les 
discriminacions. 

 

Jornada de transferència de 
coneixements a l’Institut i a 

un centre del Barri 
 

Campanya de sensibilització 
a través de les xarxes 

socials 
 

Creació d’una exposició en 
commemoració 

del Dia de la Dona 

Dificultats sorgides 
 
-Resistència per part de l’alumnat durant 
els aprenentatges 
 
-Alumnat amb dificultats idiomàtiques 
 
-Pocs espais de reflexió amb el professorat 
i el coordinador pedagògic 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
- Implicació del professor 
 
-Experiència del centre en la 
Realització de projectes APS 
 
- Facilitat d’adaptació   
 
 
 
 



Títol de l’experiència 

Reptes de futur 
- Projecte comunitari, més sortides.  
 
- Millora dels productes audiovisuals 
 
- Incloure l’aprenentatge a l’equip  
Docent 
 
- Intercanvi d’experiències 
 
 

La falta d’equitat de gènere en la nostra societat global és una vulneració contínua dels drets de les dones. Mitjançant aquest 
projecte hem treballat amb un grup de 6 alumnes de 4t d’ESO de LaSalle Gràcia amb un enfocament de coeducació, la falta d’equitat 
i la prevenció de les violències masclistes. 

ENTITAT/S: Fundació InteRed 
CENTRE/S: La Salle Gràcia 
 

NECESSITAT SOCIAL: 
La situació de la dona i 

els seus drets són 
vulnerats constantment 
en la nostra realitat, en 
les nostres aules, en la 

nostra ciutat com a 
conseqüència del 
sistema patriarcal 

Aprenentatges:   
Formacions específiques en 

equitat de gènere i prevenció 
de violències masclistes; 

heteropatriarcat, ètica de les 
cures, campanyes de 

comunicació, ODS, etc.  

SERVEI: 
Sensibilització mitjançant 

formacions especifíques a dins 
de l’escola (xerrades) i 

elaboració d’un vídeo sobre 
violències a la parella, i 

campanya de comunicació a 
les xarxes socials (mems 

feministes) 

Dificultats sorgides 
- Els temps d’altres entitats per  
participar 
 
- Adequació de temps entre l’entitat 
i l’alumnat 
 
 
 

Claus de l’èxit         
- Grup de joves sensibilitzats amb el feminisme 
 
- Llenguatge digital 
 
- Suport de l’escola 
 
 
 
 



[Rec]fugiades 

Reptes de futur 
 
- Millorar la calendarització 
 
- Aconseguir finançament 

 
- Canvi en l’estructura del projecte 
 
 
 
 

[Rec]fugiades és un projecte d’ApS iniciat durant el curs 17/18, entre 3 centres educatius i 2 entitats i amb la participació de 
persones refugiades.  En la 1a edició, el projecte ha volgut sensibilitzar al centenar de joves participants, així com al seu entorn, 
sobre la realitat del refugi. El projecte ha contemplat formacions en migracions i comunicació audiovisual, el contacte amb persones 
refugiades i l’elaboració (per grups) de curtmetratges sobre el refugi.  

ENTITAT/S: Justícia i Pau, La Bretxa 
CENTRE/S: INS Barres i Ones, Col·legi Mare de Déu dels Àngels 
i Col·legi Natzaret 
 

NECESSITAT SOCIAL 

APRENENTATGES 

SERVEI 

Dificultats sorgides 
 
- Poca experiència de les entitats en ApS 
 
- Contactes/disponibilitat p.refugiades 
 
- Gestió de la magnitud del projecte 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
- Implicació de totes les parts 
 
- Comunicació fluïda entitats-centres 
 
 
 
 
 

augmentar el 
coneixement de la 

situació i els drets de 
les persones migrants, 
migrades, desplaçades 

i refugiades 

sensibilitzar l’entorn i a si mateixos 
sobre la problemàtica tractada, a 

partir del procés d’elaboració d’un 
curtmetratge 

desenvolupar competències en 
l’àmbit social, de cultura i valors i 

adquirir coneixements en relació a 
Drets Humans, migracions, 

interculturalitat, cultura de pau, 
cooperació, etc.  



Títol de l’experiència 

Reptes de futur 
 
- Sumar més professorat del  
centre al projecte. 
 
- Formar professorat per a què  
puguin replicar ells mateixos el  
projecte. 
 
- Ampliar el servei a tot el barri, anar 
més enllà de la comunitat educativa del 
centre. 
 
 
 
 

Explicació experiència 
Fa temps que sentim a parlar de la contaminació dels mars i del peix per mercuri. Però coneixem l’origen d’aquesta contaminació? 
Per descobrir-ho, vam proposar als alumnes de 4t d’ESO un viatge fins a Moçambic a través del documental “La fiebre del oro”, per 
conèixer la vida d’uns joves miners que busquen or. Per extreure l’or fan servir mercuri, que els emmalalteix, contamina els rius i  
acaba al mar. S’estima que el 40% de la contaminació per mercuri del planeta prové de la mineria artesanal. 
 
Una pràctica a l’altra banda del món afecta la nostra salut. Però la demanda d’or i altres minerals creix a causa del nostre model de 
consum. L’or està present a les joies, però també als aparells electrònics que tots consumim. Una connexió local-global en la que 
entren en joc els DDHH, els determinants socials de la salut, el medi ambient, el consum responsable i la justícia global.   

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT/S:  MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA 
CENTRE/S: INSTITUT PÚBLIC XXV OLIMPÍADA  
 

NECESSITAT SOCIAL 

APRENENTATGES 

SERVEI 

Dificultats sorgides 
 
- Ajustar els calendaris del centre, de  
medicusmundi i del projecte. 
 
- Tot el procés s’ha allargat massa temps  
i això ha dificultat l’atenció i interès dels  
nois i noies. 
 
- Massa contingut teòric, costa que  
realment retinguin la informació.  
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
- Que els nois i noies siguin els  
protagonistes del procés, que decideixin 
què volen fer i com.  
- La implicació de la professora de referència  
i que l’ApS sigui una aposta del centre.  
- Connectar una problemàtica llunyana amb  
el dia a dia dels joves i el seu consum  
(ús de mòbils, tablets, etc). Evidenciar la  
interconnexió de tots els actes i com tots podem  
fer alguna cosa.  
 
 
 
 

Que es conegui millor la relació 
entre els nostres hàbits de 
consum i la contaminació per 
mercuri, i la vulneració de drets 
de poblacions d’altres països. 

Campanya de sensibilització a l’escola i 
les joieries del barri sobre l’or (com s’extreu,  
  la contaminació que genera, les  
  vulneracions de drets…) i opcions al  
   nostre abast per revertir la situació:  
       or verd/certificat, fairphones, etc. 

- La importància dels determinants 
socials en la salut 

- Apoderament i confiança: “sóc capaç” 
  - Millora de la capacitat de reflexió 
       - Vèncer la por a parlar en públic 
            - Consciència de la repercus- 
                    sió dels nostres actes 
         
 

 



Les ciutats i els territoris no urbans davant la promoció del gas 
natural: impulsant un front comú de resposta al model del gas, des 
de la recerca-acció i la investigació activista 

Reptes de futur 
 
- Arribar a d’altres entitats i centres del  
  districte de Sants-Montjuïc 
 
- Fer incidència política a institucions a  
  nivell de ciutat 
 
- Sensibilitzar a la població barcelonina  
  desconeixedora de la temàtica tractada  
  en el projecte 
 
 
 
 

El projecte s’ha dut a terme dins del marc de l’assignatura Taller de Recerca-Acció que ofereix el màster en Ciència i Tecnologia de la 
Sostenibilitat que organitza l’Institut de Sostenibilitat de la UPC. Aquest any hem comptat amb la participació de 3 estudiants que han 
ofert una gran motivació i implicació en les activitats que anaven més enllà del que se’ls hi demanava en l’assignatura i això ha estat 
resultat de la transferència d’autonomia i responsabilitat perquè les organitzessin i duguessin a terme. Tot i això, no han pogut 
involucrar-se tot el que volien a causa de l’alta càrrega de treball que requerien en les altres assignatures i han hagut de fer un gran 
esforç per comprendre una temàtica tant complexa i poc coneguda com la tractada en el projecte. S’han pogut realitzar les activitats 
que implicaven a entitats i centres del districte de Sants-Montjuïc gràcies a l’interès i facilitats exposats, però s’ha hagut d’adaptar el 
format i contingut segons el tipus del que formessin parts (instituts, casals de gent gran, casals, etc.). En  les`convocatòries dels pròxims 
anys es voldria arribar a d’altres entitats i centres del districte, fer incidència política a nivell de ciutat i sensibilitzar a la ciutadania 
barcelonina desconeixedora de la temàtica tractada. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT: Observatori del Deute en la Globalització 
CENTRE: Institut de Sostenibilitat de la UPC 
 

NECESSITAT SOCIAL 

APRENENTATGES 

SERVEI 

Dificultats sorgides 
 
- Temàtica complexa i poc coneguda per  
  part de les estudiants 
 
- Alta càrrega de treball de les estudiants  
  en d’altres assignatures 
  
- Adaptació del contingut i del format al  
  públic objectiu  de cada activitat 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
- Motivació i implicació per part de  
  les estudiants 
 
- Transferència d’autonomia i  
   responsabilitat a les estudiants 
 
- Interès i facilitats de les entitats  
  i centres per realitzar les activitats 
 
 
 
 



Títol de l’experiència 

Reptes de futur 
 
-Millorar les estratègies educatives 
per a la JG a partir dels materials 
documentals a través de la imatge 
-Aconseguir implicació de llarga 
durada del grup a nivell local 
-Definir estratègies orientades a 
canvis concrets en la realitat de 
persones afectades per processos 
migratoris o orientades a 
l’assenyalament de responsabilitats  
 
 
 

Estem en procés de traspassar una de les activitats educatives que realitzem a una APS. Es tracta de tallers de lectura crítica de la 
imatge que tenen per objectiu afavorir l’anàlisi crítica de la informació que transmeten les imatges en general i de l’exposició, en 
concret, sobre processos de migració forçada. Van dirigits a públic específic, principalment joves, però poden ser altres, i es duen a 
terme a partir d’una metodologia vivencial que combina la reflexivitat a través de preguntes emergents i la comprensió del fenomen 
a través d’una dinàmica de rol. Les competències que entren en joc son relatives al desenvolupament de la reflexivitat i la capacitat 
d’anàlisi crítica, l’aprofundiment en la dimensió del fet comunicatiu i el desenvolupament d’actituds transformadores. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT/S: RUIDO Photo 
CENTRE/S: En procés 
 

Grau de coneixement i 
percepcions subjectives de 

la població local sobre 
motivacions, dificultats i 
perills en els processos 

migratoris que es 
comuniquen a través dels 

materials expositius   

Adquisició promoguda de 
coneixements sobre 

estratègies de comunicació i 
fotoperiodisme, 

desenvolupament de 
pensament reflexiu i anàlisi 

crítica de la informació i 
adquisició d’actitud solidària i 

transformadora 

Recopilació i anàlisi d’informació 
quantitativa i qualitativa dels 
coneixements i percepcions 
sobre processos migratoris a 

través de l’estratègia 
comunicativa de RUIDO per a 

millorar les estratègies 
educatives   

Dificultats possibles 
 
-Finançament 
 
-Consolidació d’un grup implicat 
 
-Seguiment continuat per part de RUIDO, cal 
implicació d’agents educatius locals 
 
-Dificultats per accedir als mitjans de 
comunicació locals (o altres) per visibilitzar els 
resultats 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
-Creació d’un grup local que 
desenvolupi el servei i detecti noves 
necessitats 
 
-Contactat diversitat de públic: 
convençut, no convençut i resistent 
 
-Elaboració pròpia de propostes de 
millora  
 
 
 
 



Títol de l’experiència 

Reptes de futur 
 
- Adaptar la proposta al  
perfil d’alumnat. 
 
- Fer un treball continuat  
al centre. 
 
- Treballar una proposta  
d’adaptació del projecte al 
Currículum educatiu. 
 
 
 
 

Explicació experiència 
Projecte que té per finalitat introduir els valors del consum responsable i l’Economia Social i Solidària (ESS) a les aules dels instituts 
potenciant que l’alumnat passi per un procés reflexiu que incentivi a qüestionar-se què hi ha darrere dels productes que consumim, 
com a mètode per sensibilitzar-lo per canviar els seus hàbits cap a un consum més responsable, crític i conscient. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT/S: SETEM Catalunya 
CENTRE/S: INS Vergaguer 
 

 
 NECESSITAT SOCIAL 

Sistema econòmic generador de 
desigualtats, depredador dels 

recursos naturals i vulnerador de 
drets. I promou el consumisme i 

l’individualisme. Al CV no té cabuda 
l’ESS com a eina de transformació 

social. 

APRENENTATGES 
- Causes de les desigualtats Nord-

Sud 
- Processos de producció 

(deslocalitzacions i vulneracions 
de drets) 

- Alternatives de consum 

responsable i d’ESS  

SERVEI 
- Fer una campanya de 

sensibilització al centre educatiu 
sobre una de les temàtiques 

treballades. 
- Identificar botigues de consum 

responsable o ESS al barri, 
entrevistar-les i visibilitar-es al 

Pam a Pam. 

Dificultats sorgides 
 
-  Poc impacte si no hi ha  
seguiment per part del  
professorat. 
 
- Adaptació al currículum  
educatiu. 
 
- El professorat té molta feina  
i de vegades costa trobar espais. 
 
 
 
 

Claus de l’èxit         
 
- L’interès per la temàtica. 
 
- Metodologia participativa. 
 
- Temes d’actualitat. 
 
 
 
 



INICIATIVES LOCALS PER A 
CANVIS GLOBALS 

Reptes de futur 
 
-  Motivar altres professors/es de 
l’escola  
 
-Ampliar l’oferta del projecte a 
assignatures troncals i obligatòries 
(no només optativa) 

Iniciatives locals per a canvis globals és un projecte que desenvolupa l’ONGD VOLS en col·laboració amb diferents escoles 
associades. L’objectiu del projecte és la sensibilització i la mobilització dels i les joves participants cap a unes actituds i 
pràctiques que afavoreixen la formació d’una ciutadania solidària, responsable, compromesa i transformadora de les realitats i 
les causes que generen desigualtat i conflictes. El jovent ha de ser i sentir-se’n protagonista actiu del canvi global des de l’acció 
local, senzilla i propera. 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT/S: VOLS – Voluntariat Solidari 
CENTRE/S: Col·legi Salesià Sant Josep 
 

Difondre idees i 
missatges mitjançant 

formes d’expressió 
pròximes als receptors. 

Donar la veu als 
adolescents i apoderar-

los com a col·lectiu capaç 
d’incidir en el seu entorn. 

APRENENTATGES 

Disseny i implementació 
d’una campanya de 

comunicació, sensibilització 
per fer visible la feina de 

l’ONGD, i captació de fons 
per a diferents projectes de 

cooperació. 

Dificultats sorgides 
 
- Inseguretat del professorat implicat 
en l’aplicació de la metodologia.  
 
- Mobilitzar tot el claustre, alumnes i 
funcionament ordinari del centre per 
a la realització de la campanya de 
comunicació. 

Claus de l’èxit         
 
- Feina exhaustiva de recerca sobre les 
causes de les desigualtats al món  
 
- Diversos moments de reflexió sobre el 
que fem i cap a on encaminem les 
diferents recerques.  
 
- Temps suficient per a cada moment del 
procés (recerca, planificació acció, 
desenvolupament acció, celebració, etc.) 

SERVEI 

NECESSITAT SOCIAL 

Habilitats comunicatives. 
Aprofundiment en els 

coneixements sobre les 
causes de les desigualtats 
al món, i les alternatives 

d’accions quotidianes que 
podem assumir per a la 

seva transformació.  


