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Presentació
La Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha elaborat aquesta Guia
d’activitats educatives i recursos per a la ciutadania global i transformadora.
Aquesta eina vol posar a disposició del personal docent i dels centres educatius de les Illes Balears un
recull dels recursos i activitats que les organitzacions no governamentals de desenvolupament
(ONGD) de les Illes Balears ofereixen per al curs 2020-2021.
Hi trobareu activitats relacionades amb la igualtat de gènere, el desenvolupament econòmic
sostenible, la cultura de la pau, la defensa dels drets humans, la interculturalitat o la defensa del medi
ambient. Totes, partint de metodologies diverses i innovadores, proposen treballar aquests eixos de
manera transversal al llarg de totes les etapes educatives, amb l’objectiu de despertar la consciència
crítica de la comunitat educativa vers el món que ens envolta, despertar la nostra responsabilitat.
També ens ajudaran a conèixer més de prop les organitzacions de la societat civil que, des de les Illes
Balears, treballen a altres països del món en iniciatives de cooperació internacional per al
desenvolupament, duent a terme una feina clau per contribuir a eradicar les injustícies, la impunitat i
les violacions dels drets humans.

Estructura de la guia
A l’inici del document hi trobareu una classificació de les activitats per sectors o eixos temàtics:
Enfocament de gènere.
Sostenibilitat econòmica i social, comerç just.
Cultura de la pau.
Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat.
Sostenibilitat ambiental.
Les activitats es presenten en fitxes informatives, agrupades per entitats. Cada fitxa inclou la
informació bàsica de l’activitat i les dades de contacte, per tal que els centres educatius puguin ampliar
informació o sol·licitar l’activitat.

Eixos de treball
Enfocament de gènere
Activitats centrades en l’equitat entre homes i dones, per fer visibles les desigualtats segons el context
socioeconòmic, polític i religiós de les diferents societats i l’eliminació de tot tipus de discriminació per
qüestió de gènere, sexe i opció afectiva i sexual.
Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
Activitats que aporten elements per qüestionar el model de consum i economia imperants.
Reivindiquen un tipus d’economia més democràtica i ètica, centrada en la persona, en el respecte al
medi ambient i amb un fort compromís amb la realitat social, amb la intenció de no reproduir un
sistema que genera desigualtats. Aquesta economia social i solidària s’assenta en els valors de la
responsabilitat, el coneixement, l’honestedat, el respecte i la cooperació.

2

Cultura de la pau
Activitats que fomenten el compromís en l’eradicació de totes les formes de violència, la promoció de
la pau positiva mitjançant l’anàlisi dels factors de violència i de pau, i la posada en pràctica dels
procediments de transformació creativa de conflictes.
Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
Activitats que fomenten una ciutadania crítica, responsable, solidària i activa en la defensa dels drets
humans i la convivència democràtica, i en la construcció de relacions interculturals basades en
l’equitat, la justícia i la inclusió social.
Sostenibilitat ambiental
Activitats centrades en la conservació i la millora del conjunt de valors naturals, socials i culturals que
afecten i condicionen el benestar de la vida de les persones, de les societats actuals i les generacions
futures i la preservació del nostre planeta.
Agenda 2030
L’any 2015, els 193 estats membres de les Nacions Unides varen arribar a un consens i es va generar
un acord recollit en el document “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible”. La nova agenda encomana a tots els països, sigui quin sigui el seu nivell de renda, que
contribueixin a un esforç global en favor del desenvolupament sostenible. Aquesta tasca es concreta
en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que marquen els eixos de treball que de forma
interconnectada ens han de conduir a la consecució de l’Agenda 2030.

Les activitats que s’inclouen en aquesta guia contribueixen a caminar cap a aquests desset objectius.
Trobareu especificat a cada fitxa d’activitat quins ODS es treballen.
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Taula resum d’activitats sobre Enfocament de gènere
ACTIVITAT
“Imágenes sin derechos”
Taller sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Gènere i interculturalitat

ENTITAT

PÀGINA

Creu Roja

10

Enginyeria Sense Fronteres de les
Illes Balears

15

Projecte Stop Violències
Càpsules contra la injustícia

18
Metges del Món

Sensibilització sobre mutilació genital femenina
Teatre Fòrum

20
ACPP

“Todo saldrá bien, Pingüino”
Taller de diversidad sexo-afectiva y derechos humanos
Tranqui, la diversofobia tiene cura

“Que l’amor valgui l’alegria, no la pena”
Taller de construcció de relacions afectives sanes
“Qui som i què em diuen que som”
Taller de construcció de noves masculinitats
“Tracta d’evitar-la”
Tallers educatius sobre el tràfic de persones i els drets humans

Thakhi-Runa

Fundación Suma Humanitate

44
45
Fundación Solidaridad Amaranta

Contacontes “Les vambes de la Sofia”
Préstec de material, assessorament i formació

47
56

S’Altra Senalla

58
63

Treball Solidari

Mariam i el cacau
Contacontes “Els colors de la casa”

38

ISCOD

Cinefòrum “El lado oscuro del chocolate”
Inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió

36
37

Ludoteca de comerç just
Taller “10 estereotips sobre Àfrica”

25
32

Tierra, un armario sin salidas. Diversidad sexual, diverso-fobia y
derechos humanos en el mundo
Taller de sensibilització a centres escolars

19

68
76

Casal de la Pau – S’Altra Senalla.
Manacor

78
83
88
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Taula resum d’activitats sobre Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
ACTIVITAT

ENTITAT

PÀGINA

Campanya “Imágenes sin derechos”. Taller sobre els ODS

Creu Roja

10

El viatge de la nostra roba

Shikamoo

29

Construcción de ciudadanía global, responsabilidad y antiracismo
Negro, un color que también me habita

33
Thakhi-Runa

L’ovella negra ja no és un blanc perfecte
Taller de sensibilització
Rio Senegal: el reflejo de la dignidad
“Un dolç molt amarg”. Unitat didàctica i exposició
“Qui ens alimenta?” Guia didàctica i exposició

34
35

Fundación Suma Humanitate

38

Fundació Musol

42

Justícia Alimentària

50
51

Exposició “I tu, consumeixes just?”

55

Ludoteca de comerç just

56

Taller d’alimentació

57

Taller “10 estereotips sobre Àfrica”

58

Taller de comerç just i consum responsable

59

Taller “I si nosaltres fóssim el món?”
Taller “Ruleta de consum responsable”

S’Altra Senalla

60
61

Què puc fer per canviar el món des del consum responsable?

62

Cinefòrum “El lado oscuro del chocolate”

63

Berenar solidari de comerç just

64

Visita a la botiga de S’Altra Senalla

65

Taula d’informació i venda de productes de comerç just

66

Inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió

68

Aigua i desenvolupament

Treball Solidari

69

Com viure sense acabar amb el planeta

70

Mmm… xocolata, però de la bona!

72

La fàbrica de cubs

73

Exposició “Comprar just o just comprar?”

74

Conte “Maria i el món”

75

Mariam i el cacau

76

Contacontes “Florenci, el drac vegetarià”

77

Joc mogut “El dia de l’aniversari”
Històries personals

Casal de la Pau – S’Altra Senalla.
Manacor

79
80

Desitjos i necessitats

81

Taller “Anam de compres”

82

Petit cinefòrum

84

Visita a la botiga de comerç just (Manacor)

85

Paradeta d’informació i venda de productes de comerç just

86

Berenar de productes de comerç just

87

Préstec de material, assessorament i formació

88
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Taula resum d’activitats sobre Cultura de la pau
ACTIVITAT
Campanya “Imágenes sin derechos”. Taller sobre els ODS
Mira Tu

ENTITAT

PÀGINA

Creu Roja

10

ACPP

24

Taller Haki: Construcción de ciudadania global, responsabilidad
humanitaria y antiracismo
Negro, un color que también me habita. Radiografía del vínculo entre
racismo, globalización e híper-consumo

33
Thakhi-Runa

34

L’ovella negra ja no és un blanc perfecte

35

Tranqui, la diversofobia tiene cura

36

Ludoteca de comerç just

56

Taller “10 estereotips sobre Àfrica”

S’Altra Senalla

58

Taller “I si nosaltres fóssim el món?”

60

La fàbrica de cubs

73

Conte “Maria i el món”

75

Contacontes “Florenci, el drac vegetarià”
Contacontes “Els colors de la casa”

Casal de la Pau – S’Altra Senalla.
Manacor

77
78

Contacontes “Les vambes de la Sofia”

83

Préstec de material, assessorament i formació

88
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Taula resum d’activitats sobre Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
ACTIVITAT
Campanya “Imágenes sin derechos”. Taller sobre els ODS
Festival de Clipmetratges Mans Unides
Campanya de sensibilització
Gènere i interculturalitat

ENTITAT

PÀGINA

Creu Roja

10

Mans Unides
Enginyeria sense Fronteres

Projecte Stop Violències
Projecte Càpsules contra la injustícia

Mira Tu
Teatre Fòrum
Centres referents en educació en drets de la infància i ciutadania
global

14
15
18

Metges del Món

Sensibilització sobre mutilació genital femenina
Activistes digitals

13

19
20

Ajuda en Acció
ACPP

UNICEF

21
24
25
27

Gotes. Cap escola sense aigua

28

Todo saldrá bien, Pingüino. Taller de diversidad sexo-afectiva y
derechos humanos

32

Taller Haki: Construcción de ciudadania global, responsabilidad
humanitaria y antiracismo

33

Negro, un color que también me habita. Radiografía del vínculo entre
racismo, globalización e híper-consumo

Thakhi-Runa
34

L’ovella negra ja no és un blanc perfecte

35

Tranqui, la diversofobia tiene cura

36

Taller de sensibilización en centros escolares
Joves per a un treball decent
Unitat didàctica i exposició “Un dolç molt amarg”
Guia didàctica i exposició “Qui ens alimenta?”
Reduir el canvi climàtic, la dependència del petroli i els seus impactes
als països del sud global

Fundación Summa Humanitate

38

ISCOD

46

Justícia Alimentària
Amics de la Terra

50
51
52

Taller “10 estereotips sobre Àfrica”

58

Taller “I si nosaltres fóssim el món?”

60

Què puc fer per canviar el món des del consum responsable?

S’Altra Senalla

62

Cinefòrum “El lado oscuro del chocolate”

63

Visita a la botiga de S’Altra Senalla

65

Inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió
La fàbrica de cubs
Exposició “Comprar just o just comprar?”

Treball Solidari

68

Casal de la Pau – S’Altra Senalla.
Manacor

73
74

Mariam i el cacau

76

Contacontes “Florenci, el drac vegetarià”

77

Contacontes “Els colors de la casa”

78

Històries personals

80

Desitjos i necessitats

81

Taller “Anam de compres”

82

Contacontes “Les vambes de la Sofia”

83
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Petit cinefòrum

84

Visita a la botiga de comerç just (Manacor)

85

Paradeta d’informació i venda de productes de comerç just

86

Préstec de material, assessorament i formació

88
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Taula resum d’activitats sobre Sostenibilitat ambiental
ACTIVITAT
Campanya “Imágenes sin derechos”. Taller sobre els ODS
Festival de Clipmetratges
Campanya de Sensibilització
Activistes digitals
Gotes. Cap escola sense aigua
Exposició Canvi climàtic, desenvolupament i ODS
Unitat didàctica i exposició “Un dolç molt amarg”
Guia didàctica i exposició “Qui ens alimenta?”
Reduir el canvi climàtic, la dependència del petroli i els seus impactes
als països del sud global

ENTITAT

PÀGINA

Creu Roja

10

Mans Unides

Què puc fer per canviar el món des del consum responsable?

21

UNICEF

28

Fundació Musol

41

Justícia Alimentària
Amics de la Terra

Com viure sense acabar amb el planeta

50
51
52
56

S’Altra Senalla

Cinefòrum “El lado oscuro del chocolate”
Aigua i desenvolupament

14

Ajuda en Acció

Ludoteca de comerç just
Taller d’alimentació

13

57
62
63

Treball Solidari

69
70

La fàbrica de cubs

73

Mariam i el cacau

76

Joc mogut “El dia de l’aniversari”
Visita a la botiga de comerç just (Manacor)

79
Casal de la Pau – S’Altra Senalla.
Manacor

85

Paradeta d’informació i venda de productes de comerç just

86

Berenar de productes de comerç just

87

Préstec de material, assessorament i formació

88
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CREU ROJA
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"Imágenes Sin Derechos"
Tallers sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Breu descripció

La campanya "Imágenes Sin Derechos" és una iniciativa de Creu Roja Espanyola que té com
a objectiu fomentar el coneixement sobre els ODS i desenvolupar accions de sensibilització i
d'educació per a un desenvolupament humà sostenible que fomentin una ciutadania global
promotora de la justícia social, la pau i l'equitat.
Aquesta campanya servirà com a eix per donar a conèixer, a través de 18 tallers, què són els
Objectius de Desenvolupament Sostenible entre l’alumnat de primària i secundària.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

En els tallers de primària s'utilitzen dinàmiques participatives perquè l'alumnat interioritzi
valors i coneixements que permetin adquirir una actitud transformadora amb el seu entorn.
En els centres de secundària es seguirà una metodologia d'Aprenentatge i Servei (APS)
consistent en, un cop finalitzada la formació, oferir un acompanyament perquè puguin
implementar accions en el seu entorn per avançar cap a la consecució dels ODS.

Durada

1 hora per taller

Competències clau

x Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
x Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

Tots

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

Creu Roja

Adreça electrònica

orluve@cruzroja.es

Telèfon
Persona de contacte

Oriol Lupiañez Vega
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MANS UNIDES
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Festival de Clipmetratges Mans Unides
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

Ha de respectar els drets d’autor i el codi de conducta de les ONGD en els quals s’especifica
que tota persona ha de ser respectada amb dignitat.

Breu descripció

Realització d'un curtmetratge d'un minut de duració per a la sensibilització fent referència al
tema de la campanya anual de Mans Unides.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Lúdica, especialitzada, grupal, activa, divertida i molt positiva per fer feina dins l'aula per
exercir la creativitat i la sensibilització. Projecte constructiu i estètic.

Durada
Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

No

Entitat

Mans Unides

Adreça electrònica

mallorca@manosunidas.org

Telèfon

971718911

Persona de contacte

Francisca Artigues Martí
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Campanya de Sensibilització
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts
Breu descripció

Sensibilització amb xerrades i participació activa de l’alumnat

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Xerrada i conscienciació de la nova campanya de Mans Unides

Durada

trimestre

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 5, 6 i 14

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Mans Unides Eivissa

Adreça electrònica

ibiza@manosunidas.org

Telèfon

659020932

Persona de contacte

Joana LLobet
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ENGINYERIA SENSE
FRONTERES

15

Gènere i Interculturalitat
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Interculturalitat; feminismes; cultura de la imatge; colonialisme; xenofòbia i racialització;
processos d'inclusió i exclusió social; discriminació i sexualització.

Breu descripció

Aquest és un taller que treballa de manera crítica la convivència intercultural des de la
perspectiva de gènere. A partir de diferents imatges i continguts audiovisuals, observarem
com les conductes xenòfobes o racialitzadores s'exergeixen d'una manera específica sobre
les dones pel simple fet de ser dones. Es treballa de manera específica la islamofòbia de
gènere, i la hipersexualització de les dones no blanques.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

El taller planteja una dinàmica d'aprenentatge col·lectiu, a partir del visionat i posterior
reflexió, debat i discussió de diferents continguts audiovisual. Des de titulars de premsa fins
a imatges vinculades amb la cultura de l'oci i entreteniment, passant per una revisió de la
nostra cultura artística, es reflexionarà sobre els principis de representació; l'herència
colonial d'aquests principis; les imatges i el punt de vista des del qual les dones són
representades, i l'espai simbòlic que se’ls reserva i que intervé en el seu reconeixement
social.

Durada

A escollir: una o dues sessions de 55', una sessió de 55' o un taller-xerrada d'1h30m.

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

5

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

ENGINYERIA SENSE FRONTERES DE LES ILLES BALEARS_PROJECTE FÒRUM COMUNICACIÓ,
EDUCACIÓ I CIUTADANIA

Adreça electrònica

meritxell.esquirol@gmail.com

Telèfon
Persona de contacte

Meritxell Esquirol Salom
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METGES DEL MÓN
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Projecte St♀p Vi♀lències
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
x Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Igualtat de gènere, prevenció de la violència de gènere i prevenció de la prostitució i el tràfic
de persones amb la finalitat d'explotació sexual.

Breu descripció

Al Projecte Stop Violències es tracten temes relacionats amb la igualtat de gènere, prevenció
de la violència de gènere incloses la prostitució, mutilació genital femenina, matrimonis
forçats,... La matèria es pacta amb cada centre escolar depenent de la valoració del
professorat i de l'alumnat. Es treballa amb tota la comunitat educativa.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

4 sessions en grup amb exposicions orals, activitats grupals participatives, planificació
d'accions de sensibilització per a la resta del centre educatiu.

Durada

4 sessions de 45 minuts cada una

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
x Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

5 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Metges del Món Illes Balears

Adreça electrònica

illesbalears@medicosdelmundo.org

Telèfon

971204359

Persona de contacte

Belén Matesanz
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Càpsules contra la injustícia
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Desestigmatització sobre la realitat de col·lectius vulnerables com persones en situació de
prostitució, persones sense llar, persones migrades i/o refugiades, persones sense accés al
sistema de salut públic, o dones que han sofert mutilació genital femenina.

Breu descripció

Cada centre pot elegir 4 de les temàtiques proposades al projecte i es realitzen 4 sessions
de 45 minuts per grup en diferents setmanes. Es treballa amb tota la comunitat educativa i
es proposa organitzar accions de sensibilització per a la resta del centre i societat balear.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Es realitzen exposicions orals i debats en els quals participa la tècnica de Metges del Món,
acompanyada en ocasions de les pròpies persones vulnerables per apropar la realitat a
l'alumnat.

Durada

4 sessions de 45 minuts cadascuna

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
x Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 3, 5, 10, 11 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Metges del Món Illes Balears

Adreça electrònica

illesbalears@medicosdelmundo.org

Telèfon

971204359

Persona de contacte

Belén Matesanz
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Sensibilització sobre Mutilació Genital Femenina
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
x Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Cinefòrum "La Manzana de Eva"

Breu descripció

Durada total de 2 hores; es projecta el documental "La Manzana de Eva" que explica la
situació real de la mutilació genital femenina amb experiències en primera persona i
intervencions de institucions i entitats especialitzades.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Projecció del documental "La Manzana de Eva" amb debat posterior amb la mediadora
intercultural de Metges del Món experta en MGF.

Durada

2 hores

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

5

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Metges del Món Illes Balears

Adreça electrònica

illesbalears@medicosdelmundo.org

Telèfon

971204359

Persona de contacte

Belén Matesanz
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AJUDA EN ACCIÓ
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Activistes Digitals
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

En aquest projecte treballarem en equip per aconseguir denunciar les desigualtats socials i
promoure els Drets Humans i la sostenibilitat ambiental, amb l’ajuda d’unes eines molt
poderoses: les xarxes socials. Sabem que les xarxes socials són un canal de comunicació
importantíssim i que les persones joves són grans especialistes a l’hora d’utilitzar-les.

Breu descripció

Activistes Digitals per un món sostenible és una iniciativa d’Ayuda en Acción per implicar els
nins i nines en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i la denúncia de les desigualtats del seu entorn.
Un projecte educatiu per transformar el món que fomenta un ús crític i compromès de les
xarxes socials.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

En aquesta guia educativa trobareu tota la informació pedagògica i les orientacions
metodològiques necessàries per tenir una visió global del projecte i planificar el
desenvolupament de les diverses sessions i activitats:
https://activistasdigitales.ayudaenaccion.org/ca/getGuiaDidactica/itinerari-educatiu/1

Durada

5 sessions de 60-90 minuts, aproximadament.

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
x Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

Tots

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

No

Entitat

Ajuda en Acció

Adreça electrònica

cblanco@ayudaenaccion.org

Telèfon
Persona de contacte

Cristina Blanco Iglesias
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ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ
PER LA PAU
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Mira tu
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Es tracta d’una sèrie de panells, dividits per temàtiques, amb els quals s’afronten els
prejudicis, la discriminació i la intolerància de manera que comprenguem aquests
conceptes d’una manera lúdica. Es treballa en parelles, fomentant la cooperació entre tots.

Breu descripció

És una exposició interactiva amb un circuit de jocs per a alumnat d’entre 8 i 14 anys que els
convida a reflexionar de forma crítica, a pensar en respostes, donar opinions i buscar
solucions. Es pretén que assoleixin una comprensió de les arrels dels prejudicis, la
discriminació i el fenomen de la víctima innocent.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

En primer lloc, demanarem als participants que s’agrupin en parelles. Es repartirà una guia
didàctica a cada parella. Seguidament, la persona facilitadora començarà la dinamització
llegint de forma col·lectiva els panells. En aquest moment, cada parella haurà de resoldre les
qüestions plantejades i una vegada totes les parelles tenguin la seva resposta, aquesta es
posarà en comú al grup. D’aquesta manera, es debatrà i reflexionarem de forma conjunta
sobre les diverses visions i respostes que han sorgit davant d’una mateixa situació.

Durada

És adaptable

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

4, 5 i 16

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Adreça electrònica

illesbalears@acpp.com

Telèfon
Persona de contacte

Cruz Rejas Villalba
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Teatre Fòrum
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Si m'estimes, parla del sexisme i l'amor romàntic en les relacions sexoafectives en joves i
adolescents i la forma en què la violència, el control i la por acaben articulant moltes
d'aquestes relacions.

Breu descripció

El Teatre Fòrum és un joc teatral en el qual s’exposa una situació no resolta i es demana a
les persones assistents que proposin solucions a través del debat (fòrum), la substitució de
personatges i la realització de dinàmiques. Al moment del fòrum s’analitzen tots els
aspectes que envolten la representació realitzada.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Es fa servir una metodologia participativa on l'experiència viscuda per part de l’alumnat
participant és el punt de partida per desenvolupar l'activitat. En primer lloc, es duen a terme
algunes dinàmiques teatrals per introduir els temes sobre els que versa l'activitat. Després,
el grup d’actors i d’actrius prepararan obres breus i elements que estaran presents a
l’escenari, tots molt simples i adaptats a les diferents edats. L’activitat té lloc al centre
educatiu, a l’aula o en una sala d’usos múltiples.

Durada

Mínim 55 minuts.

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

4, 5, 10 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Adreça electrònica

illesbalears@acpp.com

Telèfon
Persona de contacte

Cruz Rejas Villalba
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UNICEF
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CENTRES REFERENTS EN EDUCACIÓ EN DRETS DE LA INFÀNCIA I CIUTADANIA GLOBAL
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Des de 2017 UNICEF-Comité Español concedeix un reconeixement a aquells centres que
hagin mostrat el seu compromís per incorporar una visió d’educació en drets d’infància i
ciutadania global en el seu projecte educatiu.

Breu descripció

Cada cop hi ha més centres educatius compromesos amb els drets de la infància i la
ciutadania global: per a ells els drets es viuen en cada decisió, en cada programa i en cada
classe i són una inspiració per a tota la comunitat educativa. Per això hem decidit reconèixer
la tasca d'aquests centres i de les persones que fan possible el seu dia a dia creant una
distinció que els identifiqui com el que són: un referent en la implementació dels drets de la
infància en la vida escolar.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Acompanyament als centres educatius per treballar en la consecució dels requisits i el
manteniment i increment de la feina vinculada a la garantia en el compliment del drets de la
infància a través d’uns determinats requisits. Les candidatures es valoren en el seu conjunt,
encara que existeixen algunes activitats mínimes que es requereixen per valorar la
candidatura de concessió de nivell.

Durada

El reconeixement es dóna per 2 anys renovables.

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

4, 11 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

UNICEF

Adreça electrònica

baleares@unicef.es

Telèfon

913788592

Persona de contacte

Patricia Greses Caballero

27

Gotes. Cap escola sense aigua
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Cada petit pas que es dóna en una carrera de gotes suposa un avanç en el
desenvolupament de programes que ajudin nens i nenes de tot el món a veure complert el
seu dret a l'aigua. UNICEF dedica cada gota aportada en les carreres a impulsar projectes
d'aigua, higiene i sanejament eficaços i innovadors: des d'una simple latrina a l'ús de
tecnologia avançada per identificar les necessitats més urgents en emergències
humanitàries. Milers de nens, nenes i adolescents han participat en les carreres de gotes
des del seu inici en el curs 2008-2009 i, des de llavors, estudiants de totes les edats han
pogut conèixer una mica més sobre el dret a l'aigua i el dret a l'educació, aportant el seu
granet de sorra, les seves gotes, per donar suport al treball d'UNICEF.

Breu descripció

Realització d´una jornada lúdica en base a la cursa solidària que combina la part esportiva i
de sensibilització en els centres educatius.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Organització de curses solidàries amb l´objectiu de promoure i sensibilitzar els nins i les
nines sobre la situació referent a l´accés a l´aigua, higiene i sanejament en les escoles arreu
del món. El centre ha d´inscriure la seva cursa a https://www.unicef.es/cat/educa/cursagotes i rebrà dorsals, polseres i pòster per a la celebració.

Durada

1 jornada

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 3, 4, 6 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

UNICEF

Adreça electrònica

baleares@unicef.es

Telèfon

913788592

Persona de contacte

Patricia Greses Caballero
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SHIKAMOO

29

El viatge de la nostra roba
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Sostenibilitat, comerç just i indústria tèxtil

Breu descripció

Partint de la informació que trobam a la roba que portam, descobrim on ha estat fabricada i
explicam el camí que fa una peça de roba des del cultiu del cotó fins que arriba al nostre
armari i entenem el poder que tenim com a consumidors per transformar el món.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Mitjançant l'observació directa de la roba que es duu s'analitza on està feta, quin tipus de
teixit és i la diferència que implica el cultiu d'un teixit orgànic amb un que no ho és.
S'expliquen les alternatives de consum que es poden trobar i es consciencia sobre la
importància del poder que tenim com a consumidors.

Durada

1 hora

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

10, 12, 13 i 16

Guia didàctica
Acompanyament
Entitat

Associació Shikamoo

Adreça electrònica

shikamoo.llucmajor@gmail.com

Telèfon

971 120 695

Persona de contacte

Francesca Maria Salas
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THAKHI-RUNA
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TODO SALDRÁ BIEN, PINGÜINO. Taller de diversitat sexe-afectiva i drets humans
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

a) Diversitat sexoafectiva; b) Discriminació sexo-genèrica; c) Drets humans, i d) Igualtat.

Breu descripció

L’activitat està formada per dues sessions. Sessió I (activitat prèvia): foto-test «La gènia dels
desitjos». Dinàmica per descobrir la diversitat humana en termes d’interessos, afinitats i
gustos. Sessió II (activitat central): composta de diferents dinàmiques: El món de la
diversitat: recorregut il·lustrat que descriu la diversitat en el planeta fins arribar a descobrir
l’àmplia diversitat sexual i afectiva en els éssers humans. Curtmetratge «Todo saldrá bien,
Pingüino». Col·loqui generat a partir del curtmetratge per enfortir els conceptes relacionats
amb la identitat sexual i de gènere i la seva presència en la nostra societat. Diversitat sexoafectiva des d’una mirada global. Joc de rols emocionals: exercici d’empatia que ens permet
visibilitzar les conseqüències de la discriminació sexo-genèrica. La pancarta del respecte:
creació d’una pancarta on el grup d’estudiants expressin el seu respecte i reconeixement de
la diversitat sexo-afectiva, conformada per frases al·legòriques i els dibuixos de la sessió I.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Cine Taller interactiu.

Durada

80 minuts

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

4 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

ASOCIACIÓN CULTURAL ONGD THAKHI-RUNA

Adreça electrònica

info@thakhi-runa.com

Telèfon

622586005

Persona de contacte

MAURICIO TEJADA
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TALLER HAKI: CONSTRUCCIÓ DE CIUTADANIA GLOBAL, RESPONSABILITAT HUMANITÀRIA I ANTIRACISME
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

1. Explotació infantil: 2. Extracció de minerals per a tecnologia; 3. Consum responsable; 4.
Solidaritat i igualtat, i 5. Estereotips i estigmes de l’Àfrica.

Breu descripció

El taller està format per les activitats següents:
- Descobreix la resposta: joc de preguntes que es fan en petits grups on s’han de trobar les
respostes corresponents, que apareixen en el vídeo que es projecta.
- Projecció visual que aborda: l’extractivisme, treball forçat infantil en la mineria il·legal del
Congo, la dependència del coltan en les nostres vides, l’hiper-consum de la nostra societat i
els grans abocaments tecnològics a l’Àfrica.
- Col·loqui i debat que aprofundeix sobre la temàtica visualitzada i recollida en els respostes.
- Joc d'anàlisi i conscienciació sobre la nostra manera de consumir i la relació que existeix
amb la cura del medi ambient i com afecta en la vida de les persones que habiten els
territoris on s’extreuen els recursos naturals per al nostre consum.
- Donar color a l’empatia: nins i nines pintaran màscares amb figures de la simbologia
africana (Adinkras) amb la intenció d’acostar-se a la cultura d’aquests pobles.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Vídeo taller interactiu

Durada

75 minuts

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

8, 10, 12 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

ASOCIACIÓN CULTURAL ONGD THAKHI-RUNA

Adreça electrònica

info@thakhi-runa.com

Telèfon

622586005

Persona de contacte

MAURICIO TEJADA
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NEGRO, UN COLOR QUE TAMBIÉN ME HABITA. Radiografia del vincle entre racisme, globalització i híper-consum.
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

a) Extracció de recursos naturals; b) Injustícia social i migració forçada; c) Drets Humans; d)
Estigmatització cultural i racisme; e) Consumisme, i f) Globalització.

Breu descripció

Aquesta proposta educativa està formada per tres sessions.
- Sessió I (activitat prèvia): vídeo-test «El peligro de una historia única». Dinàmica que il·lustra
la manera com es construeixen els estereotips i la importància d’aquests en la generació de
la xenofòbia.
- Sessió II (activitat central): taller-concert-debat o vídeo-clip en viu. La intervenció combina
la interpretació de tres temes musicals per un vocalista i un DJ.
- Sessió III (activitat posterior): “La meva petjada”, propostes per al desenvolupament de la
responsabilitat humana. Cada alumne ha de respondre un breu test sobre quins aspectes
de la seva vida podria modificar per realitzar un consum responsable, incentivar el respecte
pels drets humans i fomentar accions socials en col·lectiu.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

TALLER-CONCERT-DEBAT: intervenció musical i audiovisual.

Durada

Activitat central: 70 minuts. Activitats prèvia i posterior, 40 minuts aprox.

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

8, 10, 12 i 16

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

ASOCIACIÓN CULTURAL ONGD THAKHI-RUNA

Adreça electrònica

info@thakhi-runa.com

Telèfon

622586005

Persona de contacte

MAURICIO TEJADA
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L’OVELLA NEGRA JA NO ÉS UN BLANC PERFECTE
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

a) Extracció de recursos naturals; b) Opressió dels pobles subsaharians; c) Drets Humans; d)
Neocolonialisme; e) Estigmatització cultural; f) Abocaments tecnològics, i g) Híper-consum.

Breu descripció

Reflexió infogràfica que ens mostra l’engranatge de la globalització que es genera a l’Àfrica
subsahariana entre l'espoli de recursos naturals, la generació de conflictes armats, l’híper
consum de la nostra societat i els grans abocaments tecnològics. L’exposició realitza un
escaneig rigorós sobre aquesta cadena implacable de fenòmens que avui coneixem com a
neocolonialisme, que es la que tritura la dignitat humana del poble subsaharià donant com
a resultat pobresa, fam, explotació infantil, mort, corrupció i abandonament
governamental, tant dels governs africans com de la comunitat internacional.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Exposició infogràfica de 8 panells de fusta d’1 metre d’ample per 1’4 d’alt. Els panells
s’aguanten amb uns peus de fusta que els donen estabilitat permanent.

Durada
Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

8, 10, 12 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

ASOCIACIÓN CULTURAL ONGD THAKHI-RUNA

Adreça electrònica

info@thakhi-runa.com

Telèfon

622586005

Persona de contacte

MAURICIO TEJADA
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TRANQUI, La DIVERSOfòbia té cura
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Drets humans, diversitat sexo-afectiva, discriminació sexo-genèrica

Breu descripció

L’exposició està formada per un conjunt d’infografies i il·lustracions que ens acosten a les
identitats de gènere i la diversitat sexual contemporània. Planteja una reflexió íntima a cada
un dels observadors sobre la manera en què encaixam en la nostra realitat particular
l’existència de la diversitat sexo afectiva. Els objectius són: a) Reivindicar l’existència
d’aquesta pluralitat d’identitats, comportaments i orientacions en matèria sexual i de
gènere, inherents a la nostra condició humana. b) Il·lustrar la manera com dins la societat es
nega sistemàticament l’ampli espectre que conformam, excloent de la condició de
naturalitat aquells cossos, identitats i impulsos afectius que desborden el patró
heteronormatiu, per segles hegemònic i discriminador, obligant milions d’éssers humans a
habitar l’ostracisme social i empobrint el desenvolupament de l’experiència vital col·lectiva. c)
Estimular la percepció social de la riquesa que comporta en la interacció social el
reconeixement i la comprensió d’aquesta diversitat que ens defineix.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

L’exposició consta de 7 panells rígids d’1 metre d’ample per 1,50 metres d’alçada.

Durada

A concretar

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

4 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

ASOCIACIÓN CULTURAL ONGD THAKHI-RUNA

Adreça electrònica

info@thakhi-runa.com

Telèfon

622586005

Persona de contacte

MAURICIO TEJADA
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Tierra, un armario sin salidas. Diversitat sexual, diversofòbia i drets humans en el món contemporani
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

Drets Humans, diversitat sexoafectiva, discriminació sexogenèrica, estigmatització cultural,
pensament crític.

Breu descripció

Aquesta proposta educativa està conformada per tres sessions. Sessió I (Activitat prèvia):
"Hetero test". Dinàmica en la qual l'estudiant resol un fals test laboral conformat amb
preguntes discriminatòries cap a l’heterosexualitat. Sessió II (Activitat central,): taller vídeo
teatre irònic o I'm Pako, peça teatral en la qual una Youtuber amb identitat LGTB i els seus
followers il·lustren mitjançant teatre en viu la discriminació sexogenèrica al món. Reflexió
interactiva: les accions teatrals es van alternant amb un col·loqui-debat col·lectiu coordinat
per un ponent en el qual es desenvolupen els continguts sobre la diversofòbia al món i la
realitat interior de les persones afectades per això. Sessió III (Activitat posterior): "Un
eslògan per la diversitat". Dinàmica creativa en què els estudiants en grups configuren unes
il·lustracions amb un missatge que reflexiona sobre la riquesa de la diversitat sexoafectiva
en la nostra societat.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Taller vídeo teatre irònic. Intervenció creativa plantejada en tres sessions que fusiona:
dinàmica de rol; intervencions teatrals tipus sketch; reflexió interactiva entre ponent i
alumnat, i dinàmica creativa i d'incidència social.

Durada

Activitat central: 60 minuts. Activitats prèvia i posterior, 40 minuts aprox.

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

4, 11 i 16

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

ASOCIACIÓN CULTURAL ONGD THAKHI-RUNA

Adreça electrònica

info@thakhi-runa.com

Telèfon

622586005

Persona de contacte

MAURICIO TEJADA
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FUNDACIÓN SUMMA
HUMANITATE

38

Taller de Sensibilització a Centres Escolars
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

A la Fundación Summa HUMANITATE, creim que un món millor comença amb ciutadans
responsables capaços de posar-se en la pell d'altres persones. Per això, consideram que
l'empatia i la consciència social són valors que s'han de fomentar des de petits.

Breu descripció

Aquesta activitat de sensibilització, pensada per a nins i nines de primer de primària, es
realitza mitjançant un taller d'aprenentatge que introdueix els estudiants en les diferents
realitats que viuen els infants en els països en desenvolupament. Es dóna seguiment a
aquesta activitat mitjançant la utilització d'una pepa de pedaç que representa un nin a
l'Àfrica, per tal de mantenir present en el dia a dia dels nins i nines la realitat en països de
desenvolupament.

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

El projecte es basa en un mètode educatiu, dinàmic i participatiu que cerca com a resultat
una transformació en els més petits, i aconseguir l'empatia i la sensibilització. 1. Introducció
a diferents realitats: projecció d’un vídeo en el qual es mostra el dia a dia d’un país en vies
de desenvolupament. 2. Companya de pedaç: es dóna a conèixer la vida d'una nina que viu
al Congo. 3. Carta a Àfrica: a final de curs, els alumnes, amb l'ajuda del docent, escriuran
una carta al seu amic o amiga, per explicar-li les experiències amb la "companya de pedaç", i
com aquesta experiència els ha canviat.

Durada

2 hores (una a l´inici de curs o durant el curs, i una altra hora en finalitzar el curs).

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

10 i 15

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Fundación Summa Humanitate

Adreça electrònica

cooperacion@fundacionhumanitate.org

Telèfon

608 836 161

Persona de contacte

Fernando Meléndez
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FUNDACIÓ MUSOL

40

Exposició Canvi climàtic, desenvolupant i ODS
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Objectius de desenvolupament sostenible

Breu descripció

Visita lliure a l'exposició de 14 fotografies (50x70cm) i 8 panells informatius

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Visita lliure a l’exposició de 14 fotografies (50x70cm) i 8 panells informatius

Durada

Visita lliure

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

13

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Fundació Musol

Adreça electrònica

Illesbalears@musol.org

Telèfon
Persona de contacte
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Río Senegal: el reflejo de la dignidad
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts
Breu descripció

Exposició de 14 fotografies (50x70cm) i 8 panells informatius

Idiomes

 Català
x Castellà

Metodologia

Visita lliure a l'exposició de 12 fotografies de 50x70cm i 8 panells explicatius

Durada
Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

2 i 12

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Fundació Musol

Adreça electrònica

Illesbalears@musol.org

Telèfon
Persona de contacte

42

ISCOD

43

QUE L’AMOR VALGUI L’ALEGRIA, NO LA PENA, Taller de construcció de relacions afectives sanes
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

a) L’amor i l’enamorament; b) La naturalesa delicada de les relacions; c) L’amor romàntic i les
seves violències; d) Estimar, enamorar-se, respectar-se i respectar l’altre; e) Feminisme,
sexisme, desigualtat, patriarcat i androcentrisme; f) Tractament sexista de les relacions a la
ficció que consumim; g) Les relacions a les xarxes socials, i h) Moviments globals com el 8M i
les campanyes de denúncia com el #Metoo.

Breu descripció

Algunes de les expectatives i creences associades al funcionament naturalitzat de les
relacions sexistes i el concepte normatiu d'amor romàntic, suposen tant patiment i risc que
l'objectiu d'aquest taller és el d'aclarir aquesta construcció social i cultural, donar eines per
adquirir una mirada crítica davant la informació que ens arriba de forma desordenada i a
través de tots els estímuls possibles i proposar i facilitar mecanismes per tal que els joves
disposin de recursos per modificar aquesta mirada, detectar la violència que suposa per a
tots i, així, reduir el patiment que provoca i obrir la mirada a estimar i estimar-se d'una
manera sana, igualitària i basada en el respecte.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

La metodologia que farem servir al llarg del taller serà participativa. Assolirem els
continguts a partir de petites explicacions, però especialment partint de la deducció després
del desenvolupament pràctic d’exercicis i dinàmiques.

Durada

2 hores

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

5

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, ISCOD-UGT Illes Balears

Adreça electrònica

lcastillo@iscod.org

Telèfon

971764488 (ext. 5001)

Persona de contacte

Laura Castillo
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QUI SOM I QUÈ EM DIUEN QUE SOM, Taller de construcció de noves masculinitats
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

a) Creences i comportaments que determinen el rol de gènere; b) Desigualtat, patriarcat i
androcentrisme; c) Com pateixen els homes els rols de gènere i la desigualtat; d) Homes i
sensibilitat: narratives dels sentiments masculins; e) Dissidències del model de masculinitat
hegemònic; f) La construcció masculina, el masclisme i els micro-masclismes; g) Efectes de
tot això sobre la qualitat de vida de les persones, i h) Com potenciar el canvi: iniciatives
arreu del món.

Breu descripció

Els objectius d'aquest taller són revisar el concepte de masculinitat; proporcionar un espai
per a la reflexió i l'autocrítica; obrir-se a pensar nous models, valors, pràctiques i
experiències de la masculinitat; replantejar-se els models de gènere; desconstruir la
masculinitat hegemònica; tenir consciència de les condicions històriques i estructurals que
han generat desigualtat i violència, i assumir i posar en comú la vulnerabilitat de l'home en
aquesta societat canviant. Es tracta de donar eines per incorporar elements no hegemònics
que generin nous models i noves maneres de relacionar-se.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

La metodologia que farem servir al llarg del taller serà participativa. Assolirem els
continguts a partir de petites explicacions, però especialment partint de la deducció després
del desenvolupament pràctic d’exercicis i dinàmiques

Durada

Dues hores

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

5

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, ISCOD-UGT Illes Balears

Adreça electrònica

lcastillo@iscod.org

Telèfon

971764488 (ext. 5001)

Persona de contacte

Laura Castillo

45

JOVES PER UN TREBALL DECENT. Taller d’apoderament pel món laboral
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
 Educació secundària
x Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

a) Què entenem per treball decent?; b) Mercat competitiu, mercat laboral i lliure mercat; c)
Capitalisme, neoliberalisme i globalització; d) Noves tecnologies com a aliats; e) El diàleg
social; f) Construcció de propostes i solucions; g) Defensar-se i revertir la frase "això està
fatal", i h) Actuació juvenil com a estratègia.

Breu descripció

L'alumnat de cicles formatius, que encamina el seu coneixement cap a una professió
concreta, d'aquí a poc temps sortirà al mercat i tendrà la sensació de trobar-se en un
planeta diferent. El taller permetrà obrir l'escotilla i mirar què passa a fora i què necessita
per desenvolupar-se en el món laboral.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

La metodologia serà participativa. Assolirem els continguts a partir de petites explicacions,
però especialment partint de la deducció després del desenvolupament pràctic d’exercicis i
dinàmiques.

Durada

Dues hores

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

8

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, ISCOD-UGT Illes Balears

Adreça electrònica

lcastillo@iscod.org

Telèfon

971764488 (ext. 5001)

Persona de contacte

Laura Castillo
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FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
AMARANTA

47

Tracta d’evitar-la. Tallers educatius sobre el tràfic de persones i els drets humans
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts
Breu descripció

A partir d’un fenomen global com és el tràfic de persones, i mitjançant una metodologia
dinàmica i participativa, aquests tallers tenen per objectiu reflexionar sobre situacions
quotidianes en les quals no es respecten els drets més bàsics dels grups vulnerables, amb la
intenció de prendre consciència sobre què podem fer per evitar-les, des de l’enfocament de
gènere i la promoció dels drets humans.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Es tracta d’una acció educativa emmarcada en un procés continu, durant el qual la Fundació
de Solidaritat Amaranta ofereix assessorament de qualitat al llarg de l’execució del projecte.
Justament, una de les característiques del taller és l’adaptabilitat, en dos sentits: l’adaptació
del taller a la disponibilitat de sessions/horaris del centre o programa i l’adaptació a les
característiques del grup de participants.

Durada

El taller està dissenyat per fer en grup durant dues o tres sessions d’1 a 2 hores de durada,
segons la disponibilitat del centre escolar, el programa o l’espai interessat.

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

5 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Fundación de Solidaridad Amaranta

Adreça electrònica

patricia.barranco@fundacionamaranta.org

Telèfon

619 173 644

Persona de contacte

Patricia Barranco

48

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA

49

UNITAT DIDÀCTICA I EXPOSICIÓ «UN DOLÇ MOLT AMARG»
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Els continguts pretenen conscienciar l’alumnat de les conseqüències negatives del model
agroalimentari actual.
- Què sabem del sucre?
- El sucre i la salut.
- Paradigma d’un model agroalimentari.
- Qui decideix? Lobbys i publicitat.
- Endolcir sense sucre. Alternatives.

Breu descripció

S’utilitza el sucre com a exemple paradigmàtic del model agroalimentari actual per mostrar
què s’amaga darrere aquest producte: problemes de salut, mediambientals i socials, així
com pèrdua de la sobirania alimentària als països productors.
L’exposició mostra l’impacte de la producció, la transformació i el consum del sucre.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

La metodologia que s’utilitza per desenvolupar les activitats proposades és global, activa i
participativa, centrada en el fet que l’alumnat sigui el protagonista dels seus aprenentatges i
es tendeix a personalitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge.

Durada

L’exposició es pot cedir al centre durant una setmana.

Competències clau

x Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 12 i 15

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

No

Entitat

Justícia Alimentària

Adreça electrònica

illesbalears@justiciaalimentària.org

Telèfon

692050946

Persona de contacte

Núria Llabrés Prat

50

GUIA DIDÀCTICA I EXPOSICIÓ «QUI ENS ALIMENTA?»
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Aquesta guia didàctica és un recurs dirigit al professorat d’educació secundària, batxillerat i
cicles formatius, que busca promoure la capacitat d’anàlisi crítica respecte al nostre sistema
alimentari i les seves implicacions en la pobresa alimentària i la mala alimentació. Els
continguts corresponen a la recerca «Enverina’m, viatge al centre de l’alimentació que ens
emmalalteix» que Justícia Alimentària va elaborar el 2016, juntament amb altres
organitzacions.

Breu descripció

La guia està formada per quatre unitats didàctiques i un projecte transversal Màster Xef
Saludable. És un recurs interdisciplinari que fàcilment pot prendre forma de projecte en un
centre educatiu. Aquesta feina vol promoure a l’alumnat la capacitat d’anàlisi crítica respecte
al nostre sistema alimentari i les seves implicacions en la pobresa alimentària i la mala
alimentació.
L’exposició de la campanya Enverina’m pot acompanyar la tasca a l’aula.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

La metodologia que s’utilitza per desenvolupar les activitats és de caràcter integral, activa i
participativa.

Durada

L’exposició es pot cedir al centre durant una setmana.

Competències clau

x Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 12 i 15

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

No

Entitat

Justícia Alimentària

Adreça electrònica

illesbalears@justiciaalimentària.org

Telèfon

692050946

Persona de contacte

Núria Llabrés Prat
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AMICS DE LA TERRA

52

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER REDUIR EL CANVI CLIMÀTIC, LA DEPENDÈNCIA DEL PETROLI I ELS SEUS IMPACTES ALS
PAÏSOS DEL SUD GLOBAL
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres: gravació participativa d’un vídeo.

Continguts

Projecte amb continguts adreçats a millorar els coneixements i l'anàlisi crítica de l’alumnat
de 3r/4t d'ESO, sobre canvi climàtic, justícia climàtica, la nostra dependència del petroli i els
seus impactes als països empobrits, i moure'ls a l'acció contra el canvi climàtic i per tal
d'impulsar un nou model energètic.

Breu descripció

El projecte tracta la problemàtica de la nostra dependència del petroli, els impactes de la
indústria petroliera, tant a Balears com a consumidors, com a Nigèria com a exemple d’un
país exportador, destacant els paral·lelismes entre ambdós casos. També tracta l’impacte
global del canvi climàtic, les alternatives i solucions per reduir la nostra dependència del
petroli que tendria com a conseqüència la reducció d’impactes negatius per a comunitats
empobrides, incloent-hi ja els termes de refugiats climàtics i justícia climàtica.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

L’alumnat participa activament en l’elaboració del guió i el rodatge d’un vídeo final que
inclourà totes les classes participants, amb l’ajuda d’un professional per a la gravació i
postproducció.

Durada

Taller 1 (2 h) + Taller 2 (1 h) + Taller 3 (1 h) + Taller 4 (1 h) + Taller 5 (30 min)

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Amics de la Terra Mallorca

Adreça electrònica

amics@amicsdelaterra.org

Telèfon

971 75 79 39

Persona de contacte

Elisa García
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S’ALTRA SENALLA

54

EXPOSICIÓ “I TU, CONSUMEIXES JUST?”
Persones destinatàries

Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

10 panells expositius sobre comerç just i consum responsable (inclou material didàctic per
treballar a l'aula).

Breu descripció

L’activitat té per objectiu establir les diferències entre comerç just i comerç injust, analitzar
el camí que fa un producte des del productor fins que arriba a la botiga, conèixer alguns
productes emblemàtics de comerç just i analitzar com ser més responsables en el nostre
consum.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

S'instal·la a l'entrada o als passadissos del centre perquè la pugui veure qualsevol membre
de la comunitat educativa.
Els docents que vulguin la poden treballar amb els seus alumnes a partir d'un material
educatiu, amb què responen algunes preguntes sobre l'exposició. S'inclou la possibilitat que
els mateixos alumnes presentin l'exposició a altres grups.

Durada
Competències clau

Dues setmanes, prorrogables
x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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LUDOTECA DE COMERÇ JUST
Persones destinatàries

Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Jocs de comerç just majoritàriament de fusta i jute amb una fitxa explicativa en què s’inclou
una foto del joc i també informació del grup productor: nom, descripció, país i continent.

Breu descripció

Amb aquesta activitat es vol donar a conèixer S’Altra Senalla i els criteris del comerç just
mitjançant el joc i tot el que l'envolta. Aprenen a compartir, cooperar, a guanyar, a perdre, a
cuidar el material, a divertir-se, a pensar, etc.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Es fa una introducció en què s'expliquen els criteris més importants que defineixen el
comerç just. A continuació juguen durant mitja hora per finalment avaluar conjuntament la
forma en què han jugat.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TALLER D’ALIMENTACIÓ
Persones destinatàries

Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Senalles de palla, envasos buits de productes reals de comerç just i 3 productes de comerç
just (mel, cacau pur i sucre de canya).

Breu descripció

Conèixer S’Altra Senalla i el comerç just a través dels productes d’alimentació que es venen a
la botiga de S’Altra Senalla. Prendre consciència d’on venen els productes que consumim i
en quines condicions s'han fet, tant des del punt de vista humà com mediambiental.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Es fa una introducció en què s'expliquen els criteris més importants que defineixen el
comerç just. A continuació es fan 4 grups i se'ls reparteixen els envasos buits de productes
reals de comerç just, a partir dels quals elaboren per escrit un menú per esmorzar, per dinar
i per sopar en el qual, al menys, un dels productes sigui de comerç just. A continuació es
posa en comú fixant-nos en la procedència de cada producte amb l'ajuda d'un Mapa de
Peters. Finalment tasten el cacau pur, la mel i el sucre de canya.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TALLER “10 ESTEREOTIPS SOBRE ÀFRICA”
Persones destinatàries

Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

PowerPoint "Estereotips sobre Àfrica"

Breu descripció

L’objectiu del taller és conèixer, analitzar i contrastar estereotips que tenim sobre Àfrica. Es
necessiten ordinador, projector, pantalla i altaveus.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

A partir d'un PowerPoint, s'analitzen els estereotips que tenim sobre el continent africà,
amb la participació dels alumnes. S'inclouen alguns vídeos de persones africanes.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TALLER DE COMERÇ JUST I CONSUM RESPONSABLE
Persones destinatàries

Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

A partir d'una dinàmica i la projecció d'alguns vídeos, s'introdueixen els 4 criteris de comerç
just i del consum responsable.

Breu descripció

Amb aquest taller es vol donar a conèixer S’Altra Senalla i el comerç just, i analitzar cada un
dels criteris que el defineixen. Analitzar, mitjançant una dinàmica, com podem ser
consumidors més responsables.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Introduïm els 4 criteris principals del comerç just. A continuació feim una dinàmica de grup
que es diu "Desitjos i necessitats" a través de la qual analitzam el nostre consum i com
podem ser més responsables. Distingim entre allò que és necessari del que és prescindible.

Durada

1 hora

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TALLER “I SI NOSALTRES FÓSSIM EL MÓN?”
Persones destinatàries

Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 Formació per a professorat
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts
Breu descripció

Prendre consciència de les desigualtats al món, de les causes i de les conseqüències.
Mostrar el comerç just com un dels instruments per combatre-les. Es requereix espai diàfan
en què només hi hagi una cadira per a cada alumne. Es recomana ordinador, projector,
pantalla i altaveus.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia
Durada

1 hora

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TALLER “RULETA DEL CONSUM RESPONSABLE”
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 Formació per a professorat
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Consumisme

Breu descripció

Presentar el comerç just com una forma de consum responsable. Es necessiten ordinador,
projector, pantalla i altaveus.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Analitzar, mitjançant el joc, les diferents formes de ser consumidors més responsables.

Durada

1 hora

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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XERRADA “QUÈ PUC FER PER CANVIAR EL MÓN DES DEL CONSUM RESPONSABLE?”
Persones destinatàries

Educació infantil
 Educació primària
 Educació secundària
x Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Consumisme, alternatives al consum

Breu descripció

L’activitat presenta alternatives reals al nostre consum d’aliments, roba, energia,
assegurances, finances, mobilitat i comunicacions. Es necessiten ordinador, projector,
pantalla i altaveus.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia
Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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CINEFÒRUM “EL LADO OSCURO DEL CHOCOLATE”
Persones destinatàries

Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
x Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Consumisme, alternatives al consum desmesurat.

Breu descripció

Prendre consciència del que hi ha darrere els productes que consumim.
Presentar el comerç just com una alternativa vàlida i real al comerç convencional. Es
necessiten ordinador, projector, pantalla i altaveus.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Projecció audiovisual i debat

Durada

1-1,5 hores

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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BERENAR SOLIDARI DE COMERÇ JUST
Persoens destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Criteris del comerç just.
Solidaritat. Consum responsable.
Qualitat.
Ecologia.

Breu descripció

Gaudir d’un berenar amb productes de comerç just. S’aconsella que aquesta activitat sigui el
complement d’alguna altra activitat educativa.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Tast de batut de cacau en tassons reutilitzables i tast de galetes de CJ.

Durada

Adaptable

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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VISITA A LA BOTIGA DE S’ALTRA SENALLA
Persoens destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Es fa a la botiga de comerç just i s’adapten la visita i les activitats a l’edat.

Breu descripció

Conèixer els productes de comerç just de primera mà, mitjançant una visita guiada a la
botiga de Palma.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Descoberta de productes i d’on procedeixen, del mapa a les prestatgeries.

Durada

30-45 minuts

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TAULA D’INFORMACIÓ I VENDA DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts
Breu descripció

Amb aquesta paradeta es volen acostar els productes de comerç just de la botiga als
centres educatius..

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

La persona que sol·liciti la paradeta s’ha d’encarregar d’anar-la a cercar, muntar-la,
desmuntar-la i tornar-la

Durada

Adaptable

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

S’Altra Senalla

Adreça electrònica

educaciosenalla@pangea.org

Telèfon

971 29 12 31 / 971 20 00 50

Persona de contacte

Carles Valentí
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TREBALL SOLIDARI

67

Inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Xerrada sobre experiència migratòria.
Xerrada sobre inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió. Eines de suport financer a
petites emprenedores.
Exposició “Dona i Microcrèdit”.

Breu descripció

Aproximació a la realitat de les persones migrants a les Illes Balears, especialment la de les
petites emprenedores a través de l’explicació del Programa Confia de l’entitat sobre inserció
sociolaboral de les persones més vulnerables.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Metodologia activa, que facilita la participació i implicació de l’alumnat i exerceix un paper
actiu a través de debats i dinàmiques de grup.

Durada

Xerrades de 45 min. Exposició disponible per als centres.

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
 Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 5 i 8

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Treball Solidari

Adreça electrònica

educacio@treballsolidari.org
internacional@treballsolidari.org

Telèfon

971 726 732

Persona de contacte

Toni Sierra
Myriam Viña i Miralles
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Aigua i Desenvolupament
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

1. L'AIGUA EN EL MÓN: distribució de l’aigua al planeta. El Dret Humà a l'aigua i Agenda
2030. Usos de l'aigua i la petjada hídrica.
2. L'AIGUA I TU: ús sostenible i dinàmica sobre consum responsable d'aigua.

Breu descripció

Es pretén sensibilitzar els alumnes i les alumnes sobre l’ús de l'aigua amb una perspectiva
de desenvolupament. En un món on les accions dels habitants dels països enriquits
repercuteixen notablement en la vida dels ciutadans dels països empobrits, s'imposa la
necessitat de fomentar actituds responsables que assegurin la sostenibilitat dels recursos
naturals com és el cas del dret humà a l’accés a l'aigua i sanejament.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Metodologia activa, que facilita la participació i implicació de l’alumnat i exerceix un paper
actiu a través de debats i dinàmiques de grup.

Durada

90 minuts

Competències clau

 Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

6, 12 i 15

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

Treball Solidari

Adreça electrònica

educacio@treballsolidari.org
internacional@treballsolidari.org

Telèfon

971 726 732

Persona de contacte

Toni Sierra
Myriam Viña i Miralles
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Com viure sense acabar amb el planeta
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

El consumisme, identificació. Diferents actituds davant el consum. Algunes conseqüències
del consumisme: socials (el consum com a valor social), econòmiques (explotació dels
treballadors i les treballadores dels països empobrits) i ambientals (destrucció del medi
ambient).

Breu descripció

Es tracta d’una reflexió sobre el concepte i les conseqüències del consumisme, la
Identificació de diverses actituds de consumisme i la sensibilitat davant els problemes dels
països empobrits.

Idiomes

x Català
x Castellà

Metodologia

Metodologia activa, que facilita la participació i implicació del alumnat i exerceix un paper
actiu a través de debats i dinàmiques de grup.

Durada

90 minuts

Competències clau

 Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

8, 12, 13 i 15

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Treball Solidari

Adreça electrònica

educacio@treballsolidari.org
internacional@treballsolidari.org

Telèfon

971 726 732

Persona de contacte

Toni Sierra
Myriam Viña i Miralles
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CASAL DE LA PAU – S’ALTRA
SENALLA. MANACOR

71

MMM… XOCOLATA! PERÒ DE LA BONA!
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Origen i llocs de procedència del cacau, sucre i coco.
Cultiu, recol·lecció i extracció de la llavor de cacau.
Distribució del producte. Entitats i organitzacions de comerç just.
Principis del comerç just.
Producció ecològica. Productes de proximitat.
Organització i treball en grup.

Breu descripció

El taller és un recorregut pel camí del cacau i de les diferències entre el cacau convencional
i el cacau de comerç just. Bàsicament, és un taller de rebosteria amb xocolata (elaboram
un tronc de xocolata, que després serveix de berenar a tots els participants).

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Explicació introductòria. Treball en petit grup i en gran grup. Lectura de la recepta i
explicació dels ingredients. Elaboració per passes i en grups del “Tronc de xocolata”.
Xerrada en gran grup i explicació dels continguts en base al conte “C de cacau”, d’Intermón
Oxfam. Tast del pastís.

Durada

2 hores

Competències clau

 Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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LA FÀBRICA DE CUBS
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Recursos i elements de producció (humans, materials, tecnològics…).
Treball en equip i distribució de tasques.
Normes, regles i implicacions en les relacions humanes.
Concepte de desigualtat, relació amb els conflictes, enfrontaments i conseqüències en les
relacions internacionals.
Resolució de conflictes. Recerca d’alternatives.
Concepte de cooperació versus competició.

Breu descripció

Dinàmica d’activitats en equip amb conclusions sorprenents sobre com funciona el món
real i qui pot fer què per canviar la realitat. L’associació aporta tot el material necessari.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Explicació d’una dinàmica de caràcter lúdic (elaboració de cubs de cartolina de colors).
Distribució dels participants en grups de nombre desigual.
Distribució de material de forma desigual.
Joc cronometrat.
Resolució de conflictes.
Exposició i treball reflexiu en gran grup.

Durada

2 hores

Competències clau

 Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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EXPOSICIÓ “COMPRAR JUST O JUST COMPRAR? LA TEVA COMPRA MOU EL MÓN”
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
x Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Plantejament inicial com a consumidor.
10 criteris del comerç just.
Visualització del planisferi: zones de producció dels quatre productes escollits.
Realitats en la producció del cacau, el sucre, el cafè i la roba.

Breu descripció

Descoberta del comerç just mitjançant articles d’ús diari com ara la roba, el cacau, el cafè i
el sucre, i de la realitat de qui ha produït aquests béns. Fàcil muntatge. Disposa de
material complementari per treballar a l’aula. Un monitor en pot fer la visita guiada.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Muntatge dels panells.
Explicació dels criteris de comerç just.
Planisferi: treball dels detalls, localització i informació escrita i fotogràfica.
Reflexió final.

Durada

Adaptable

Competències clau

 Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

Sí

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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CONTE “MARIA I EL MÓN”
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
x Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
x Projecció
 Altres

Continguts

Importància i implicacions d’un consum responsable.
Raons per consumir productes de comerç just.
Idea de cooperació i treball en equip.
Iniciatives personals.

Breu descripció

Els alumnes posen veu a la projecció del curtmetratge “Maria i el món”, a partir del conte
del mateix títol, editat per Cáritas Menorca. El curt dura 12 minuts i a partir d’aquesta
projecció s’expliquen els principis del comerç just. És necessari un projector o una pissarra
digital.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Projecció del conte.
Reflexió en gran grup de les idees principals.
Conclusions finals i propostes d’acció.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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MARIAM I EL CACAU
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Situació dels infants en comunitats de cultiu del cacau.
Diferències i repercussions en la vida dels infants i de la comunitat depenent del tipus de
venda de les seves produccions.
Criteris del comerç just. Drets de la Infància. Ecologia.
Repercussió positiva amb el consum de productes de comerç just.

Breu descripció

S’analitzen les diferències entre el comerç convencional i el comerç just. Es poden projectar
imatges complementàries.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Lectura de la història “Mariam i el cacau”, una carta escrita per una nina de Ghana que
abans no podia anar a escola perquè havia d’ajudar els seus pares a cultivar cacau i que
ara ho pot fer gràcies al comerç just.
Treball dels criteris de comerç just amb el joc de les “set diferències”.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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CONTACONTES “FLORENCI, EL DRAC VEGETARIÀ”
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Prejudicis i dificultat en l’acceptació de la diferència.
Abús de la força i conseqüències en la convivència.
Resolució de conflictes. Presa de decisions.
Persones migrades i convivència.
Formes de vida alternatives. Alimentació saludable i responsable.
Amistat. Implicació davant les injustícies.

Breu descripció

El conte “Florenci, el drac vegetarià” mostra com acceptar la diversitat i conviure feliços
plegats, enriquint-nos amb les nostres diferències.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Explicació escenificada del conte d’en Florenci amb l’adaptació del personatge de na Nicole
(nina d'origen africà).
Treball de vocabulari (fruites i verdures).
Reflexió en gran grup sobre els temes exposats als continguts.
Pintar de colors un dibuix del drac i dibuix lliure sobre el conte.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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CONTACONTES “ELS COLORS DE LA CASA”
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Realitat dels infants migrats i les dificultats d’adaptació a un nou lloc i una nova cultura.
Implicacions de la vivència d’un conflicte bèl·lic.
Importància dels suports i l’ajuda en els processos d’adaptació.
Treball emocional.

Breu descripció

“Els colors de casa” és la història d’un nin que ha de sortir de Somàlia, a causa de la guerra,
i dels seus primers dies aquí, a l’escola. En acabar, els nins pinten un dibuix d’una casa amb
els colors que els agraden més.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Explicació del conte amb suport d’imatges en làmines gegants d’aquarel·la o projectades.
Música de fons.
Reflexió en gran grup del temes que han sorgit. Dubtes. Emocions.
Pintar de colors una casa. Proposta de treball de plàstica.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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JOC MOGUT “EL DIA DE L’ANIVERSARI”
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Enfocament de la Festa d’Aniversari o de la Festa del Reis.
Consumisme. Quantitat de regals, ús que se’n fa, necessitat.
Utilització de materials d’un sòl ús, de plàstic i les seves conseqüències. Ecologia.
Situació d’altres infants amb menys recursos econòmics. Conscienciació d’altres realitats.
Tipologia de regals.
Compromís amb el propi consum i amb les expectatives.
Possibilitats i alternatives. Consum responsable.

Breu descripció

“El dia de l’aniversari” planteja interrogants sobre el nombre de regals, la utilitat, els
residus que generen i presenta idees alternatives de regals.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

És un taller breu, que pot servir d’introducció si es vol treballar amb posterioritat el
consum responsable i el comerç just, o com activitat única Es necessita una aula on poder
fer una rotllana amb cadires.
Joc de les cadires a partir d’una història relatada en veu alta.
Reflexió en gran grup de tots els temes que s’han tractat.
Compartim experiències personals. Exemples reals.
Proposam alternatives i possibles canvis de posicionament personal.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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HISTÒRIES PERSONALS
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Diversitat en el concepte d’infància o adolescència. Implicacions en la vida de les persones.
Realitat i situació personal, cultural.
Vivència personal. Treball emocional.
Conscienciació. Desigualtat i les seves implicacions.

Breu descripció

A partir de representacions breus que fan els alumnes, experimenten les sensacions de
com seria la seva vida segons si haguessin nascut al Pakistan, a Ghana o a Mallorca, entre
altres indrets.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Joc de rol
Reflexió en gran grup.
Exposició de les diferents realitats exposades.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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DESITJOS I NECESSITATS
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

x Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Funcionament d’un equip de gestió o govern.
Conseqüències socials a partir de les circumstàncies econòmiques.
Finances i concepte de “deute extern”, crisi econòmica,...
Situació econòmica i social a altres parts del món.
Presa de decisions.
Concepte de “necessitat” referit a les persones.

Breu descripció

En el taller sobre consum responsable “Desitjos i necessitats”, es treballa per presa de
decisions en equip i s’analitzen les diferències entre desitjos i necessitats, i com el nostre
consum va molt més enllà de les nostres necessitats.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Treball de presa de decisions en grup petit.
Exposició en gran grup.
Exposició de supòsits.
Conclusions i reflexió final.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
 Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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TALLER “ANAM DE COMPRES”
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Criteris del comerç just.
Organitzacions i entitats de comerçjust .
Productors, localització, productes, organització i distribució..
Qualitat i ecologia.
Drets laborals.
Consum responsable.
Iniciatives i accions.
Voluntariat.

Breu descripció

Es duu a terme al centre escolar i té una durada de dues hores. A partir de la proposta
“Anam de compres”, descobrim què hi ha darrere cada tipus de producte i quins són els
principis del comerç just.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Dinàmica d’activitats en equip per descobrir els principis del comerç just.

Durada

2 hores

Competències clau

x Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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CONTACONTES “LES VAMBES DE LA SOFIA”
Persones destinatàries

 Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
 Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Llocs del món de cultiu de l’arròs.
Condicions climàtiques, condicions de vida i culturals del lloc on viu la protagonista.
Iniciatives personals. Amistat i valentia.
Propòsits personals i nivell d’esforç o implicació.
Gènere i implicacions socials i culturals.
Criteris del comerç just.

Breu descripció

Aquest conte tracta de desitjos llunyans que es fan realitat i de les ganes d’aprendre que té
na Sofia.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Introducció. Explicació del conte amb un suport visual de làmines amb les il·lustracions del
conte i unes vambes de comerç just. Comentaris en gran grup. Reflexió amb perspectiva
de gènere. Joc de les “set diferències” o el dominó del comerç just (depenent del temps i
l’edat).

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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PETIT CINEFÒRUM
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
 Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
x Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
 Altres

Continguts

Situació laboral dels treballadors en les fàbriques de la Xina.
Condicions de vida. Condicions laborals.
Organitzacions de comerç just.
Testimoni personal.
Criteris de comerç just.

Breu descripció

A partir de dos vídeos breus veurem un exemple molt clar d’explotació laboral i com es pot
canviar aquesta realitat a través de les associacions de comerç just.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Projecció de documental.
Treball en gran grup: extreure la informació rebuda.
Reflexions.
Projecció del segon documental.
Extreure els principals criteris de comerç just.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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VISITA A LA BOTIGA DE COMERÇ JUST (Manacor)
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Es fa a la botiga de comerç just i s’adapten la visita i les activitats a l’edat.

Breu descripció

Després d’haver parlat dels criteris del comerç just, coneixem de primera mà d’on
provenen els articles que tenim a la botiga i de quina manera podem reduir les
desigualtats entre el Nord i el Sud.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Descoberta de productes i d’on procedeixen, del mapa a les prestatgeries.

Durada

1 hora

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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PARADETA D’INFORMACIÓ I VENDA DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
x Educació secundària
x Educació per a persones adultes
x Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Procedència dels productes. Distribuïdores i organitzacions de comerç just.
Criteris del comerç just.
Sostenibilitat i agricultura ecològica.
Consum responsable i de qualitat.

Breu descripció

L’associació aporta els productes en dipòsit i acorda amb els centres el sistema de gestió.
També disposen de “El rebost dels mestres”. Facilitam a l’escola aquests productes i els
mestres n’autogestionen la compravenda.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Muntatge de paradetes de venda i informació de productes de comerç just per instal·lar en
el centre escolar, de manera puntual o periòdica.

Durada

Adaptable

Competències clau

x Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
x Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

No

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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BERENAR DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST
Persones destinatàries

x Educació infantil
x Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
 AMIPA

Eix temàtic

 Enfocament de gènere
 Cultura de la pau
 Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

Criteris del comerç just. Solidaritat. Consum responsable. Qualitat. Ecologia.

Breu descripció

Introducció als principis del comerç just i berenar d’un tassó de batut de cacau i galetes de
comerç just. Els petits gests de cada dia poden transformar i millorar la realitat dels
productors de cacau.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Joc de les “set diferències” o dominó gegant del comerç just.
Xerrada sobre els criteris de comerç just i implicacions per a la vida de moltes persones
d’altres llocs del món i sobre la nostra salut.
Tast de batut de cacau en tassons reutilitzables i tast de galetes de comerç just.

Durada

Adaptable

Competències clau

 Comunicació lingüística
x Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
x Socials i cíviques
 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer

87

PRÉSTEC DE MATERIAL, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ
Persones destinatàries

 Educació infantil
 Educació primària
 Educació secundària
 Educació per a persones adultes
 Batxillerat i cicles formatius
x AMIPA

Eix temàtic

x Enfocament de gènere
x Cultura de la pau
x Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
x Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
x Sostenibilitat ambiental

Format

 Taller
 Xerrada
 Teatre
 Cinefòrum
 Exposició
 Projecció
x Altres

Continguts

DVD, documentals, guies i unitats didàctiques, carpetes de material, etc.

Breu descripció

Préstec de material relacionat amb el comerç just i assessorament sobre l’ús.

Idiomes

x Català
 Castellà

Metodologia

Reunions informatives amb diferents professionals, treballadores o voluntàries del món de
l’educació formal o informal.

Durada

Adaptable

Competències clau

x Comunicació lingüística
 Matemàtica i ciència i tecnologia
 Digital
x Aprendre a aprendre
 Socials i cíviques
x Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 Consciència i expressions culturals

ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 16

Guia didàctica

No

Acompanyament

Sí

Entitat

Casal de la Pau – S’Altra Senalla. Manacor

Adreça electrònica

educacio.senallamanacor@gmail.com

Telèfon

971 55 93 78

Persona de contacte

Mary Oliva - Elisabet Vaquer
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Direcció General de Cooperació
Conselleria d’Afers Socials i Esports
Plaça Drassana, 4
Maig 2020
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