
Díptic de la 2a fase:  

l’acció transformadora  

2a fase: l’acció transformadora 

 

Es realitzarà el curs 2015-2016 i se centrarà a investigar i donar 
resposta a una desigualtat descoberta a la fase anterior. A tra-
vés de l’anàlisi de les causes de la desigualtat local/global i el 
treball amb l’entorn local es duran a terme accions 
d’incidència social i política utitilitzant metodologies artísti-
tiques i l’aprenentatge i servei. 

 

 

 

Contacte: Núria Gómez Camprubí 

Telèfon: 93 440 76 96 

Correu electrònic: educatiu@fundacioakwaba.cat 

 
Web: www.fundacioakwaba.cat 
http://campanyesakwaba.wordpress.com 
https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/ 
 
 
Organitza: 

 
Amb el suport de: 

 
 



De què tracta?  
És una campanya d’educació per al desenvolupament (EpD) adreçada 

a infants i joves de 10 a 17 anys de centres educatius de diverses loca-

litats catalanes. La finalitat és generar una ciutadania activa respecte a 

la defensa dels drets humans i el desenvolupament humà i sostenible. 

 

Durant la segona fase del projecte es pretén: 

a) promoure la formació, la investigació i la reflexió dels infants i 

joves  sobre les relacions entre els drets humans i les desigual-

tats locals i globals a través de l'aprenentatge i servei, l’art i la 

seva participació activa;  

b) compartir experiències, entre joves de diferents barris de la ciu-

tat, les propostes de millora de les desigualtats per establir un 

intercanvi relacional i de coneixement i fomentar, així, la cohesió 

social;  

c) potenciar que els infants i el jovent investigador sensibilitzi la 

ciutadania sobre les desigualtats identificades a través de pro-

postes d’incidència social i política. 

Per assolir aquests objectius i procurar l’interès dels infants i joves vers 

l’EpD, es realitzaran accions en els centres educatius i a l’espai públic 

de la ciutat. El jovent serà el protagonista de l’acció i s’utilitzaran me-

todologies participatives i tecnologia d’ús habitual entre ells. Es faran 

accions d’aprenentatge i servei amb entitats locals i d’incidència políti-

ca per donar resposta a una desigualtat descoberta pels infants i joves. 

Es conclourà amb un acte presencial amb altres centres educatius i 

representants de l’àmbit local per compartir les experiències i el com-

promís adquirit. 

 

Les propostes educatives es divideixen en mòduls formatius, que 
s’adaptaran en funció de la disponibilitat dels centres educatius i el 
finançament obtingut. 

Programa formatiu 2A FASE:  

#desfemlesdesigualtats: l’acció transformadora 
Calendari: curs 2015-2016 
Dimensions de l’EpD: formació, investigació i incidència local i política 
Mòdul 5: Tria de la desigualtat social a desfer (1 h) 

Mòdul 6: Causes de la desigualtat escollida i comparativa global (2 h) 

Mòdul 7: Opcions per combatre les desigualtats(2 h) 

Mòdul 8: Organismes locals/multilaterals de promoció dels drets hu-

mans (2 h) 

Mòdul 9: Acció comunitària d’aprenentatge i servei  (4-8 h) (hores en 

funció de la desigualtat i acció per combatre-la, sessió al carrer o a les entitats) 

Mòdul 10: Art i sensibilització (4 h) (sessió a l’aula i al carrer) 

Mòdul 11:Incidència social i política (4 h) (sessió a l’aula i a l’Ajuntament) 

Acte de cloenda i intercanvi d’aprenentatges (4 h)  


