
Educant per 
la solidaritat

Catàleg d’activitats educatives i 
tallers relacionats amb els valors 
de la cooperació, solidaritat i la 
cultura de la pau.
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El Consell de Cooperació i Solidaritat de Figueres que tinc el goig 
temporal de presidir és un òrgan municipal participatiu que et 
permet presumir sense escarafalls ni cofoïsme. La labor dels seus 
membres i de les entitats que l’integren és palpable,  efectiva, pe-
dagògica i constant. No es basa en campanyes publicitàries ni en 
paraules buides, cap projecte no és digne de lloança si no sabem 
concretar-ne la materialització. I se’n fan, de coses. Moltes. Totes 
adreçades a contribuir al desenvolupament dels pobles més ne-
cessitats, a la cooperació internacional, a les campanyes d’emer-
gència quan plou sobre indrets de desgràcia perenne.

A través del Consell, la ciutadania figuerenca ha mantingut els ni-
vells d’ajut estables fins i tot en els anys de vaques magres, perquè 
sabem prou que quan al nord pinten bastos, al sud l’ofec és encara 
pitjor. I a través del Consell els figuerencs i les figuerenques tenen 
la garantia absoluta que la destinació dels diners de tots s’esmer-
cen per al profit de molts. Tot, és clar, és mèrit de les voluntats con-
sensuades i de la perseverança de les entitats i organitzacions que 
el dinamitzen, que aporten solucions a les necessitats dels més 
desafavorits.

Tanmateix, per tancar el cercle cal obtenir allò que els cooperants 
en diuen retorn -això és, percebre de primera mà, aquí, el que tants 
voluntaris fan allà- i convidar a la resta del municipi a conèixer qui-
na és la feina feta. Aquests tallers que ara es presenten no són sinó 
un tast de la tasca ordinària de moltes de les oenagés i col·lectius 
que treballen cada dia d’una forma extraordinària.

FRANCESC CRUANYES

Ajuntament de Figueres
Primer Tinent d’Alcalde

Regidor de Cooperació Internacional
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Introducció

Fruit de la nostra relació habitual en el con-
sell de solidaritat i cooperació de l’ajunta-
ment de Figueres, un grup d’entitats soli-
dàries vàrem veure la necessitat de treballar 
conjuntament per oferir un recull de tallers 
i activitats educatives dirigides als agents i 
institucions formatives de la ciutat. 

Tots i totes som conscients de la importàn-
cia de l’educació per promoure la pau, els 
drets humans i un món més just i solidari. 
És convenient també aplicar la pedagogia 
per explicar perquè una part dels fons mu-
nicipals van adreçats a la cooperació al des-
envolupament de gent de països llunyans. 
Creiem, al capdavall, que la nostra tasca té 
molt més sentit si compta amb el suport de 
la ciutadania i hem d’explicar les raons de 
fer-la i quins són els seus resultats.

En aquest llibret hi participem bàsicament 
Oenagés i petites entitats, la majoria forma-
des per gent voluntària, de Figueres i de la 

proximitat. En total, hem reunit un reperto-
ri format per una trentena de propostes de 
diversa metodologia: xerrades, jocs, video-
fòrums, tallers vivencials o d’expressió ar-
tística, exposicions i maletes pedagògiques 
que enfoquen un munt de temàtiques. 

Hi trobareu des de tallers d’educació per la 
pau i resolució de conflictes, activitats que 
fomenten el voluntariat, recursos que plan-
tegen la problemàtica dels refugiats/des, 
xerrades/tallers participatius que donen a 
conèixer la realitat dels països del sud etc.

Confiem que trobareu alguna proposta que 
us ajudarà a desenvolupar la vostra activitat 
pedagògica, tan necessària en una societat 
multicultural i complexa com la que ens toca 
conviure.

Les entitats del consell de solidaritat i 
cooperació de l’ajuntament de Figueres.

Educant per la solidaritat
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EMPORDONESES
Títol de l’activitat: Mòbils

Entitat que ofereix l’activitat: Empordoneses  
(https://www.facebook.com/Empordoneses-185784094778284/)

Descripció de l’activitat:
Aquest taller parteix d’una selecció molt especial i màgica que es 
compon de tres elements: el mòbil, com a font d’inspiració; el cos, 
com a mitja viu d‘expressió; i la pintura com a resultat plàstic del 
treball amb les emocions i les sensacions. 

Aquest taller té com a protagonista el “mòbil”, i aquest element és 
el punt de partida per a l’escolta i l’observació pròpies, i per al lliure 
desenvolupament de la creativitat tant en infants com en adults. 
Mitjançant l’experiència del mòbil, com a element energètic, viu i 
natural, els participants exploraran les seves emocions i sentiments 
a la recerca de camins que alliberin la seva expressió artística.

Tipus de recurs 
Performance, 
pintura

Cost per l’escola
Gratuït

Durada
2 hores

Temàtiques
Educació ambiental, salut, solidaritat, refugiats.

Valors que es treballen
Explorar emocions i sentiments, 
seguretat personal, capacitat 
expressiva, plenitud emocional.

Destinataris
Educació Primària, 
Cicle superior
Educació Secundària
Formació d’adults

Nombre de participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Espai i material 
necessari: 
Material per dibuixar

Dies i hores en 
que es pot realitzar 
l’activitat:
Tardes
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SOL SOLIDARI

Títol de l’activitat: Frenar la desforestació amb energia solar a l’Àfrica

Entitat que ofereix l’activitat: Sol Solidari (http://www.solsolidari.org/)

Descripció de l’activitat:
Exposició amb power point sobre el projecte que porten a terme a 
diferents països, especialment Burkina Faso, i que forma part d’un am-
biciós programa d’electrificació solar d’escoles a les zones del país 
sense accés a l’electricitat. Des que es va iniciar aquest programa al 
2011, s’ha portat llum a 76 escoles. Es calcula que aquestes aules amb 
enllumenat beneficien directa o indirectament unes 42.000 persones.

Temàtiques
Informació sobre projectes, situació energètica a Àfrica, 
energies alternatives.

Tipus de recurs 
Exposició en format 
powerpoint i veure 
mostres d’il·luminació 
solar.

Nombre de participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Durada
1 hora

Dies i hores en 
que es pot realitzar 
l’activitat:
Es pot fer la activitat 
dintre de l’horari escolar 
o com a extraescolar. 

Cost per l’escola
Gratuït

Destinataris
Educació Secundària

Valors que es 
treballen
Sostenibilitat, 
justícia ambiental.

Espai i material 
necessari: 
Ordinador, projector i 
pantalla. L’entitat portarà 
mostres d’il·luminació solar. 
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Títol de l’activitat: “Maleta Pedagògica”

Entitat que ofereix l’activitat: DNiger.cat  (http://dniger.cat/) 

Descripció de l’activitat:

Aquesta proposta didàctica és una eina per ajudar els alumnes a 
reflexionar, donar a conèixer, analitzar i treure conclusions sobre 
les característiques i la situació del Níger i del continent Africà. 
La “maleta pedagògica”, inclou material fotogràfic de l’exposició 
“Les mirades del Niger” i de la proposta pedagògica perquè les 
escoles interessades puguin treballar el tema de la cooperació. Es 

Durada
1 hora o més, depenent 
de cada activitat i del 
temps que el professorat 
hi pugui dedicar. 

Temàtiques
Cooperació general. Informació sobre projectes. Educació 
ambiental, salut, educació.. referit a projectes/països. Solidari-
tat. Empoderament de dones

Dies i hores en que es 
pot realitzar l’activitat:
La maleta la gestiona 
l’escola mateix, es pot 
tenir en préstec durant el 
període de temps que es 
pacti.

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe (25-30 
persones).

Cost per l’escola
Gratuït

Destinataris
Educació Primària. 
Tots els cursos.

Tipus de recurs 
Maleta pedagògica amb 
activitats diverses.

Valors que es treballen
Cooperació, empatia
i consciència solidària.

Espai i material 
necessari 
La mateixa aula.

vol ajudar a crear empatia i consciència solidària amb aquest país. 
Per tant, la metodologia emprada es basa en activitats individuals 
i en activitats en grup treballant de manera cooperativa. Les ma-
letes pedagògiques proposen activitats adaptades a l’edat i als 
objectius dels diferents cicles d’aprenentatge però, lògicament, el 
professorat podrà escollir les que s’adaptin millor al seu alumnat i 
afegir les que creguin oportunes. 

DNIGER
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FUNDACIÓ TALIBÈS

Títol de l’activitat: Infants esclaus a l’Àfrica Occidental. Senegal.

Entitat que ofereix l’activitat: 
Fundació Talibès (http://www.fundaciotalibes.org/)

Descripció de l’activitat:
Presentació d’un documental i col·loqui posterior.

Durada
1,30 hora

Temàtiques
Drets dels Infants

Dies i hores en que es pot realitzar l’activitat
Es pot fer la activitat dintre de l’horari escolar o 

com a extraescolar. 

Nombre de participats aproximat
Grup classe (25-30 persones).

Cost per l’escola
Gratuït

Destinataris
Educació Secundària.

Tipus de recurs 
Documental i exposició fotogràfica

Valors que es treballen
Tots els valors dels drets internacionals dels infants

Espai i material necessari 
Ordinador, projector i pantalla. 
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Títol de l’activitat: Amb aquest paraigües jo, em mullo!

Entitat que ofereix l’activitat: Nzuri Daima  (https://nzuri-daima.org/)

Descripció de l’activitat:
En un món tan globalitzat com el nostre, amb societats molt diverses que 
avancen conjuntament dins l’esclat de la comunicació instantània arreu 
del planeta,  l’educació en valors solidaris esdevé no només un punt de 
referència en l’ensenyament de les escoles de tot el món, està cridat a 
ser el model que garantirà el millor futur possible per a totes les societats 
actuals. 

A Entebbe, Uganda, hi ha una escola / orfenat de 270 nens, que a més 
formen també un cor meravellós, que ha vingut a Figueres en diverses 
ocasions. A aquests nens els agrada cantar, ballar, jugar a futbol i riure. Es 
diferencien d’altres nens només pel seu context històric i geogràfic, són 
diferents només per les circumstàncies.

Volem recordar i explicar els valors que a traves d’aquests nens i nens po-
dem reconèixer i crear un debat a on els nens de tot arreu puguin aportar 

idees o plantejaments per fer d’aquest un mon millor.

Durada
2 hores 
aproximadament.

Dies i hores en que es pot 
realitzar l’activitat
Es pot fer la activitat dintre de 
l’horari escolar o com a 
extraescolar

Espai i material 
necessari 
Projector i pantalla. 
L’entitat portarà els 
paraigües i les pintures. 

NZURI DAIMA
Temàtiques
Solidaritat, sensibilització i conscienciació.

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe 
(25-30 persones).

Cost per l’escola
12 € per participant. Es una activitat de pagament donat que el material 

que s’utilitza te un cost. Cada nen es quedarà el seu paraigües pintat 

per ell mateix i que prèvia fixació de les pintures podrà fer servir sota 

la pluja.

Destinataris
Educació Primària 
i Secundària. 

Tipus de recurs 
Xerrada informativa i taller 
de pintar paraigües de co-
lors i amb frases positives.

Potenciar en els alumnes el coneixement, la motivació i els sentiments de solidaritat.

Potenciar en els alumnes el coneixement, la motivació i els sentiments de solidaritat.

Fomentar valors com la cooperació, l’altruisme, l’alegria i el ser positiu, com a eines 

per a construir un món millor.

Potenciar i fomentar l’empatia en els infants.

Demostrar com una petita acció aquí, pot tenir una gran repercussió positiva a l’al-

tra banda del planeta.

Prendre consciència de la importància de respectar la Carta dels Drets Humans i 

dels Drets dels infants.

Expressar  emocions a partir de la música i l’art.

Apropar el Sud al Nord. Fer partícips als infants de com viuen altres nens i nenes a 

l’Àfrica

Valors que es treballen
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Temàtiques
Educació ambiental.

IAEDEN
Títol de l’activitat: La Terra està malalta?

Entitat que ofereix l’activitat: IAEDEN  - https://iaeden.cat/

Descripció de l’activitat:
Exposició que se suporta en format power pont i vídeos breus, acompan-
yada dels comentaris de l’orador, orientats a informar sobre la problemà-
tica ambiental planetària així com les causes economicosocials que han 
portat a la humanitat a superar la capacitat de càrrega del nostre planeta, 
exposant la nostra civilització al risc de col·lapse. Finalment es conclou 
amb l’estratègia que s’hauria de seguir a nivell planetari per tal de modi-
ficar el nostre sistema econòmic actual i garantir un futur habitable per a 
les futures generacions.
L’exposició s’acompanya d’un joc de rol, on alguns alumnes assumeixen 
el paper de president del nostre govern, i d’expertes en canvi climàtic, 
gran extinció d’espècies i contaminació així com periodistes. Tots ells re-
presenten una cimera encaminada a trobar solucions a les problemàti-

ques ambientals.

Espai i material necessari: 
Ordinador, projector i pantalla. 
L’entitat portarà el material pel 

joc de rol. 

Durada
90 minuts: L’exposició 
dura una hora. El joc de 
rol dura mitja hora.

Dies i hores en que es pot 
realitzar l’activitat:
Es pot fer la activitat dintre 
de l’horari escolar o com a 
extraescolar. S’ha de reservar 

a principi de curs.

Nombre de participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Cost per l’escola
30 euros

Destinataris
Educació Secundària

Tipus de recurs 
Exposició en format power i 
videos breus i joc de rol

Valors que es treballen
Col·lapse civilitzatori, sostenibilitat, resiliència, adaptació i mitiga-
ció del canvi climàtic, sisena gran extinció, contaminació, evolució 
i futur de la humanitat, estratègies de transformació socioeconò-
mica per aturar la degradació ambiental, problemes ambientals 
d’abast planetari...
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HONDURENYS
Títol de l’activitat: Coneixent Hondures. Sensibilització i intercanvi 
cultural sobre Honduras

Entitat que ofereix l’activitat: Asociación de Hondureños en Figueres 
(https://www.facebook.com/Asociacion-Hondure%C3%B1a-de-Figue-

res-783716285073513/)

Descripció de l’activitat:
Taller i documental per conèixer la realitat d’Honduras. 

Durada
1  hora

Temàtiques
Informació sobre països, Solidaritat, Voluntariat responsable.

Cost per l’escola
Gratuït

Tipus de recurs 
Documental, jocs.

Dies i hores en que es pot realitzar l’activitat:
Divendres matí.

Nombre de participats aproximat
Grup classe (25-30 persones)

Destinataris
Educació Primària (cicle mitjà i superior) i Educació 
Secundària.

Valors que es treballen
Cooperació, Solidaritat, Treball en equip.

Espai i material necessari: 

Ordinador, internet, projector i pantalla. 
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Nombre de participats aproximat
Grup classe (25-30 persones)

Destinataris
Curs 4rt ESO i Batxillerat.

Valors que es treballen
Cooperació, responsabilitat, 

solidaritat, treball en equip, esforç,..

CHILDREN OF AFRICA

Títol de l’activitat: Voluntariat Responsable

Entitat que ofereix l’activitat: Children of Africa  (http://childrenofafrica.es/)

Descripció de l’activitat:
El voluntariat és un dels principals actius del Tercer Sector Social català. 
245.000 persones col·laboren com a voluntàries a les entitats socials 
de Catalunya, i el govern està impulsant una nova llei del voluntariat. En 
aquest taller us expliquem com ajudar de manera responsable i respec-
tuosa. Exposició taller i vídeo.

Durada
1  hora

Temàtiques
Voluntariat responsable.

Dies i hores en que es 
pot realitzar l’activitat
Divendres matí.

Cost per l’escola
Gratuït

Tipus de recurs 
Powerpoint i vídeo.

Espai i material necessari 

Ordinador, internet, projector i pantalla. 
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GEES
Títol de l’activitat: Els Murs.

Entitat que ofereix l’activitat: GEES - https://www.facebook.com/geesaltemporda

Descripció de l’activitat:
En relació als murs encara existents de Melilla o d’Israel amb Palestina, es 
proposa una seqüència didàctica sobre els murs que ens construïm les 
persones. Aquesta es proposa en dues sessions d’1h, una de taller a partir 
de dos jocs i una de conversa amb algun testimoni que hagi conviscut 
amb algun mur i en conegui les conseqüències a fons, sempre plantejant 
l’experiència des d’una mirada constructiva i de futur.

Temàtiques
Solidaritat, Refugiats, Educació per la Pau i 
Resolució de Conflictes.

Dies i hores en que es pot realitzar l’activitat
Disponibiltat prèvia citació 

Cost per l’escola
Gratuït

Tipus de recurs 
Taller

Durada
2  hores

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe 
(25-30 persones)

Destinataris
Educació Secundària. 
Cicle Inicial i Mitjà.

Valors que es 
treballen
els prejudicis, l’educació 
per la pau, la tolerància, 
l’acceptació del diferent.

Espai i material necessari 
pissarra, projector per llapis de memòria, pantalla o pa-
ret blanca i sistema de so per a la projecció de docu-
mentals, amb connexió a internet. Amb possibilitat de 

retirar taules i fer un cercle de cadires.
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Títol de l’activitat: 
Educació per la pau i la convivència als centres educatius. Educar per 
la no violència

Entitat que ofereix l’activitat: GEES / https://www.facebook.com/
geesaltemporda

Descripció de l’activitat:
A partir d’exercicis i dinàmiques socioafectives es clarifiquen concep-
tes clau sobre els que es fonamenta l’educació per la pau conflictual. 
Es reflexiona sobre la convivència i el conflicte, i s’ introdueixen recur-
sos i reflexions sobre com abordar els conflictes, eix de la convivència.

Temàtiques
Refugiats, Educació per la Pau 
i Resolució de Conflictes.

Cost per l’escola
Gratuït

Tipus de recurs 
Taller

Durada
2  hores

Dies i hores en que es pot realitzar l’activitat
Disponibilitat prèvia citació.

Espai i material necessari 
Un espai adequat al grup perquè es puguin retirar taules i 
cadires, amb pissarra, projector per llapis de memòria, pan-
talla o paret blanca i sistema de so per a la projecció de 
documentals, amb connexió a internet.

Valors que es treballen

Educació per la Pau

Nombre de participats aproximat
Entre 15 i 50.

Destinataris

Educació Secundària. Cicle Mitjà.

Contacte: 
Jordi Roig:  jroigfe@gmail.com, 
Josep M: gees@solidaries.org
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Fundació SER.GI

Durada
6 sessions de taller d’1 
hora de durada cadascu-
na amb cada grup-classe. 
3 reunions amb tutors/
es o equip docent. Nor-
malment s’intenta que es 
realitzi dins un trimestre 
del curs escolar.

Temàtiques
Educació per la Pau i Resolució de Conflictes, Empodera-
ment de Dones, Interculturalitat, Bullyng.

Dies i hores en 
que es pot realitzar 
l’activitat:
Hores lectives del curs 
escolar, preferiblement 
en hora de tutoria. Cal 
consultar calendari amb 

la Fundació SER.GI.

Nombre de participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Destinataris
Educació Secundària
Cicles Formatius
Professorat

Tipus de recurs 
Tallers pràctics a partir 
de dinàmiques grupals.

Valors que es treballen
Es treballa a partir d’un bloc temàtic, a escollir entre quatre 
blocs conceptuals i estratègics que guarden estreta relació 
amb la convivència: 

- Convivència i Gestió de 
  Conflictes.
- Convivència i Interculturalitat.
- Convivència i Gènere.
- Convivència i Bullying.

Espai i material 
necessari: 
Aula, ordinador i projector, 
pati o espai exterior.

Cost per l’escola
De pagament, a 
consultar amb la 
Fundació SER.GI.

Títol de l’activitat: Projecte “DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA”

Entitat que ofereix l’activitat: Fundació SER.GI  - http://www.fundacio-
sergi.org/

Descripció de l’activitat:
El projecte Diversitat i Convivència pretén conèixer el grau i qualitat de relació i 
cohesió entre els alumnes de l’aula, per tal d’oferir-los eines que els siguin útils i 
significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva 
i la participació. Al mateix temps proporciona assessorament i formació al pro-
fessorat en estratègies i recursos per a l’acció tutorial a l’hora d’abordar aquest 
contingut.

Es presenta en forma de taller de 6 sessions d’1h de durada en l’espai de tutoria a 
partir d’un programa marc d’aplicació, el qual es modifica en funció de la tipologia 
i les necessitats dels diferents grups. Es treballen temes relacionats amb la convi-
vència en els grups-aula, a partir de jocs i dinàmiques de grup, de forma conjunta 
i analitzada amb el tutor i/o equip docent.
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ASSOCIACIÓ 
HESED

Títol de l’activitat: Taller “El millor regal”.

Entitat que ofereix l’activitat: Associació Hesed  (https://www.facebook.

com/Associacio-HESED-989951457748334/)

Descripció de l’activitat:
Es comença visionant el vídeo del repartiment solidari de les caixes a 
Romania que dura 5 minuts. Parlem sobre els altres països intentant lo-
calitzar-los en el mapa del full que es distribuirà. 

Juguem al joc del “sí o no” en el que tenim una caixa de regal i 30 objec-
tes que hem de saber si els podem posar o no. 
Es reflexiona sobre determinats valors: ajudar, solidaritat. Considerar si és 
millor donar o rebre. Importància de ser generosos. Compartir produeix 
alegria. Explicar alguna experiència personal sobre l’ajuda als altres i com 
et vas sentir. I quin és el millor regal per tu.

Pregunta 1: Cóm és un bon regal?
Pregunta 2: Qui pot ajudar?
Dibuixa’t en el full que es distribuirà (Ed. Infantil)
Concurs per equips amb preguntes i respostes preparades.

Temàtiques
Informació sobre projectes. Solidaritat.

El voluntariat i l’acció social: Ajudant els altres.

Tipus de recurs 
Taller.

Cost per l’escola
Gratuït

Durada
1,30 hora, preferiblement 
1 mes abans de Nadal

Dies i hores en 
que es pot realitzar 
l’activitat:
Concertar amb 
l’Associació Hesed

Telèfon 662 42 84 80

Nombre de 
participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Destinataris
3-5 Anys: Educació Infantil

6-12 Anys: Educació Primària

Valors que es treballen
Saber relacionar-se i ser 
generós compartint amb les 
altres persones més neces-
sitades. Rebutjar la desigual-
tat valorant la diversitat com 
un mitjà per l’enriquiment 
personal i social.
Ser solidaris.

Espai i material 
necessari: 
Aula, ordinador, 
projector, material 
per dibuixar i 
pintar.
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Títol de l’activitat: Exposició “Refugiats, un camí interminable”

Entitat que ofereix l’activitat: Associació Hesed - https://www.facebook.
com/Associacio-HESED-989951457748334/

Durada
1 hora

Tipus de recurs 
Exposició i 
conferència.

Cost per l’escola
Gratuït

Temàtiques
Refugiats. /Cooperació general. /Informació sobre projectes./ 
Solidaritat. /El voluntariat i l’acció social: Ajudant els altres. /
Voluntariat responsable.

Descripció de l’activitat:
Exposició de fotos fetes en un dels enviaments d’ajuda al camp de 
refugiats de Lesbos, preses pel fotògraf Xavi Herrero, i conferència “Re-
fugiats, per què col·laborar?” a càrrec del Sr. Daniel Banyuls (Rebost 
Solidari de Cerdanyola), iniciador i coordinador dels enviaments.

Dies i hores en 
que es pot realitzar 
l’activitat:
Concertar amb 
l’Associació Hesed 

(Telèfon 662 42 84 80)

Nombre de 
participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Destinataris
10-12 Anys: Educació Primària
13-16 Anys: Educació Secundària
Cicles Formatius
Adults
Professorat

Valors que es treballen
Solidaritat, generositat, ser sensible 
a les necessitats dels altres, com-
partir, entrega personal, rebutjar 
la desigualtat.

Reflexió: La guerra ha estat ines-
perada pels refugiats, podríem ser 
nosaltres.

Espai i material 
necessari: 
Aula, ordinador i 
projector.
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FUNDACIÓ 
UTOPIA

Títol de l’activitat: Interculturalitat i creativitat com motor de futur

Entitat que ofereix l’activitat: Fundació Utopia-BsF  -   http://www.

bicicletassinfronteras.org/fundacion-utopia-bsf/

Descripció de l’activitat:
Tallers participatius i vivencials sobre com mobilitzar l’enginy i la crea-
tivitat com a motor per general canvis socials. Intercanvi de coneixe-

ments de la realitat de Guatemala i Catalunya

Temàtiques
Informació sobre projectes. Solidaritat.

El voluntariat i l’acció social: Ajudant els altres.

Tipus de recurs 
Taller.

Valors que es treballen
Saber relacionar-se i ser 
generós compartint amb les 
altres persones més neces-
sitades. Rebutjar la desigual-
tat valorant la diversitat com 
un mitjà per l’enriquiment 
personal i social.
Ser solidaris.

Espai i material 
necessari: 
Aula, ordinador, 
projector, material 
per dibuixar i 
pintar.

Durada
1,30 hora, preferiblement 
1 mes abans de Nadal

Dies i hores en 
que es pot realitzar 
l’activitat:
De setembre a 
desembre, matí 
o tarda.

Nombre de 
participats 
aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Destinataris
3-5 Anys: Educació Infantil

6-12 Anys: Educació Primària

Cost per l’escola
Gratuït
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PROIDE

Títol de l’activitat: Al darrera de cada cosa

Entitat que ofereix l’activitat: Fundació Proide - http://www.fundacioproide.org/

Descripció de l’activitat:
S’expliquen i es mostren alguns exemples de productes de consum habitual 
que en l’origen de la seva producció tenen un impacte nociu sobre les per-
sones i l’entorn.

Temàtiques

Justícia Global, Comerç Just i Responsable

Durada
90 minuts.

Dies i hores en que es 
pot realitzar l’activitat:
De dilluns a divendres 
pel matí.

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Cost per l’escola
150 euros

Destinataris
Educació Secundària, cicles formatius, formació 
d’adults, professorat.

Tipus de recurs 
Taller

Valors que es treballen
L’empatia, el compromís, la igualtat, la humilitat, l’austeritat, la 
sensibilitat, la visió... a partir de l’anàlisi de la cadena de pro-
ducció dels articles que consumim, per descobrir on s’originen 
les desigualtats socials i ambientals.

Espai i material necessari: 
Ordinador, projector i panta-
lla. L’entitat portarà material 

didàctic 
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Títol de l’activitat: Curs d’introducció a la justícia social

Entitat que ofereix l’activitat: Fundació Proide - http://www.funda-
cioproide.org/

Descripció de l’activitat:
Consisteix en un Curs on-line especialment adreçat a educadors/es 
de Primària, Secundària i Batxillerat per obtenir competències per tre-
ballar l’Educació per al Desenvolupament a l’aula, de manera transver-
sal amb la resta de continguts curriculars. 

Temàtiques

Justícia Global, 

Durada
30 hores de formació 
en un període de 4 

mesos

Nombre de 
participats aproximat

Il·limitat

Cost per l’escola
90€ per participant

Destinataris
Formació d’adults, 

professorat

Tipus de recurs 
Curs on-line 

www.fundacioproide.org/CIJG 

Valors que es treballen
El sentit crític i el com-
promís amb el benestar 

global.
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JUNTS PEL 
LLEURE

Títol de l’activitat: La realitat als camps de refugiats saharauís

Entitat que ofereix l’activitat: AEiG-Junts pel Lleure  - https://www.fa-
cebook.com/tspprojectesahara/

Descripció de l’activitat:
Taller xerrada per donar a conèixer la realitat del poble sahrauí als camps 
de refugiats situats a la població de Tindouf (Algèria). Mitjançant dinà-
miques participatives procurant generar inquietuds als oients. Seran 
adreçades a tot tipus de públic a partir de 8 anys.

Temàtiques

Cooperació, Solidaritat, Refugiats

Durada
Entre 1.00 i 
1:30 hores

Dies i hores en que es 
pot realitzar l’activitat:
A concretar. 650 54 71 98

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Cost per l’escola
Gratuït

Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Adults

Tipus de recurs 

Dinàmica i xerrada

Valors que es treballen
Solidaritat, empatia, 
equitat, compromís, 
assertivitat i altruisme. 

Espai i material necessari: 
Ordinador, internet, projector i 

pantalla. 
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Títol de l’activitat: Programa  “Explorem el món”.  Taller sobre Di-
versitat

Entitat que ofereix l’activitat: Consell de Cooperació de Figueres

Descripció de l’activitat:
El taller forma part d’un programa de 4 tallers “Explorem el món”, 
que  tracten els àmbits d’Educació pel Desenvolupament, Consum 
Responsable, Diversitat  i Pau i Cultura de Pau. Pretenem facilitar la 
comprensió del món globalitzat; provocar una actitud crítica i com-
promesa amb la realitat; fomentar actituds i valors en l’alumnat Les 
temàtiques que treballarem en el taller de Diversitat, seran, entre d’al-
tres, identitat, respecte, diversitat, cultura, diversitat religiosa,...; també 
treballarem els estereotips, el racisme, la xenofòbia...

S’inicia el taller amb una presentació i després passem al power point. 
Durant l’hora s’aniran fent diversos jocs participatius sobre aquesta 

temàtica.

Temàtiques

Diversitat Cultural, religiosa, identitat, xenofòbia

Durada
1 hora.

Dies i hores en que es 
pot realitzar l’activitat:
De dimarts a divendres.

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Cost per l’escola
Gratuït

Destinataris
Curs 4rt ESO i 
Batxillerat

Tipus de recurs 

Powerpoint i vídeo

Valors que es treballen
Cooperació, responsabi-
litat, solidaritat, treball en 
equip, empatia, 

Espai i material necessari: 
Ordinador, internet, projector i 

pantalla. 

CONSELL DE 
COOPERACIÓ 
DE FIGUERES
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Títol de l’activitat: Programa  “Explorem el món”.  Taller sobre 
Consum Responsable

Entitat que ofereix l’activitat: Consell de Cooperació de Figueres

Descripció de l’activitat:
El taller forma part d’un programa de 4 tallers “Explorem el món”, 
que  tracten els àmbits d’Educació pel Desenvolupament, Consum 
Responsable, Diversitat  i Pau i Cultura de Pau. Es pretén fomentar 
actituds i valors en l’alumnat. Conèixer les repercussions per al medi 
ambient i les persones que habiten el planeta dels nostres processos 
de proveïment de béns i serveis. Debatre sobre el consum avui en dia 
i les seves conseqúències.
S’inicia el taller amb una presentació i després passem al power point. 
Durant l’hora s’aniran fent diversos jocs participatius sobre aquesta 
temàtica.

Temàtiques
Consum Responsable

Cost per l’escola
Gratuït

Tipus de recurs 
Powerpoint i vídeo

Durada
1  hora

Dies i hores en que es pot realitzar l’activitat
Matins de dimarts a divendres.

Espai i material necessari 
Ordinador, internet, projector i pantalla

Valors que es treballen
Cooperació, responsabilitat, solidaritat, treball en equip, 

esforç,..

Nombre de participats aproximat
Grup classe (25-30 persones)

Destinataris

Curs 4rt ESO i Batxillerat
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Temàtiques

Diversitat Cultural, religiosa, identitat, xenofòbia

Tipus de recurs 
Powerpoint i vídeo

Valors que es treballen
Cooperació, responsabilitat, 
solidaritat, treball en equip, 
empatia, .

Espai i material necessari: 
Ordinador, internet, projector i pantalla. 

Durada
1 hora.

Dies i hores en que es pot realitzar l’activitat:
De dimarts a divendres.

Nombre de participats aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Destinataris
Curs 4rt ESO i Batxillerat

Cost per l’escola
Gratuït

Títol de l’activitat: Programa  “Explorem el món”.  Taller d’EpD sobre Re-
fugiats. El drama dels refugiats arreu del món i del temps.

Entitat que ofereix l’activitat: Consell de Cooperació de Figueres

Descripció de l’activitat:
El taller forma part d’un programa d’Educació pel Desenvolupament. Pre-
tenem facilitar la comprensió del món globalitzat; provocar una actitud crí-
tica i compromesa amb la realitat; fomentar actituds i valors en l’alumnat. 
S’explicarà la situació dels refugiats, com s’hi arribat, quin paper jugar Eu-
ropa, etc.

S’inicia el taller amb una presentació i després passem al power point. Du-
rant l’hora s’aniran fent diversos jocs participatius sobre aquesta temàtica.
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Títol de l’activitat: Programa  “Explorem el món”. Taller d’EpD sobre 
mitjans de comunicació. Creant consciència crítica.

Entitat que ofereix l’activitat: Consell de Cooperació de Figueres

Descripció de l’activitat:
El taller forma part d’un programa d’Educació pel Desenvolupament. 
Pretenem facilitar la comprensió del món globalitzat; provocar una 
actitud crítica i compromesa amb la realitat; fomentar actituds i va-
lors en l’alumnat. Per ser crítics ens cal saber, ens cal formar-nos i 
informar-nos, buscar més enllà de la realitat que ens apropen els 
mitjans de comunicació.

S’inicia el taller amb una presentació i després passem al power 
point. Durant l’hora s’aniran fent diversos jocs participatius sobre 

aquesta temàtica.

Temàtiques

Diversitat Cultural, religiosa, identitat, xenofòbia

Durada
1 hora.

Dies i hores en que es 
pot realitzar l’activitat:
A concretar. 650 54 71 98

Nombre de 
participats aproximat
Grup classe (25-30 
persones)

Cost per l’escola
Gratuït

Destinataris
Curs 4rt ESO i 
Batxillerat

Tipus de recurs 
Powerpoint i vídeo

Valors que es treballen
Cooperació, responsabi-
litat, solidaritat, treball en 
equip, empatia, 

Espai i material necessari: 
Ordinador, internet, projector i 

pantalla. 

Organitzat pel “Consell Municipal de Cooperació de Figueres, Servei de 
Cooperació, Ajuntament de Figueres”.

web:http://ca.figueres.cat/la-ciutat/accio-civica-drets-civils-i-coopera-
cio/cooperacio-i-solidaritat/entitats-del-consell-de-cooperacio-i-solidari-
tat-de-figueres-19018/

Mail de contacte: figuerescooperacio@figueres.org
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Entitats participants: 

Empordaneses
Sol Solidari

Dniger
Fundació Talibès

Nzuri Daima
IAEDEN

Hondurenys
Children of Africa
Fundació SER.GI

Associació hesed
Fundació Utopia

Proide
Junts pel Lleure
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Per contactar: 
figuerescooperacio@figueres.org

Telf. 972504225 /  655694274

Anna Larrull
Coordinadora programa EpD


