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#desfemlesdesigualtats: aprenentatge
creatiu per una ciutadania global és
una campanya impulsada per la Fundació
Akwaba que té per finalitat de generar una
ciutadania activa respecte a la defensa dels
drets humans i el desenvolupament humà
i sostenible. Neix de la voluntat de donar
resposta a l’increment de les desigualtats
a Catalunya i al món des del pilar de treball
de l’entitat: la formació. Des del 1992, la
Fundació Akwaba promou la participació i
la coresponsabilitat per generar una societat
més justa mitjançant la formació. Tots els
projectes, siguin d’acollida de persones
nouvingudes, de sensibilització, de
cooperació local o internacional, inclouen
aquest aspecte.
El context actual marcat per la crisi
econòmica i de valors ha augmentat les
desigualtats locals i mundials. Ja no hi ha
un primer món i un tercer món, un nord o
un sud, sinó que al nord també hi ha suds,
processos d’empobriment i exclusió, i és
per això que parlem de nord i sud globals.
La crisi ha posat de manifest la necessitat
de promoure més conscienciació sobre:
les causes de les desigualtats, l’exercici
de drets i deures, la coresponsabilitat dels
actors i la tasca comunitària i en xarxa.

El jovent és el públic clau perquè
representa la societat del futur i si volem
canviar els valors de la societat, els joves i
els infants han de formar-se en el respecte,
la defensa i promoció dels drets humans i
en valors favorables a un desenvolupament
humà sostenible. L’experiència de les
campanyes anteriors ens demostra
que el jovent és receptiu i s’interessa
per aquests conceptes, sempre que es
treballin mitjançant una metodologia que en
propiciï la participació activa. La campanya
que plantegem motiva l’intercanvi de
coneixement entre jovent de distintes
condicions socials en unes quantes
localitats catalanes. Pensem que aquests
valors han de ser coneguts per tots els
infants independentment de la condició
social i, perquè la futura societat sigui
cohesionada, cal potenciar l’intercanvi
entre iguals.
Les estratègies de #desfemlesdesigualtats
se centren en accions formatives teòriques
i pràctiques adreçades a infants i joves de
centres d’educació formal i no formal de
distintes localitats catalanes i es plantegen
en dues fases:
◗ La descoberta de les desigualtats a
través de la participació i la fotografia:
es pren consciència de les desigualtats
locals i globals i s’intenta, a través de
la investigació, acció i participació (IAP)
i la sensibilització ciutadana, difondre
l’aprenentatge adquirit.
◗ L’acció transformadora: es dóna resposta
a una desigualtat existent en el seu entorn,
bé participant en accions d’aprenentatge i
servei (ApS) o bé presentant propostes de
millora a les autoritats locals.
Aquesta guia és un recull de les formacions
generades durant la primera fase de
la campanya, amb la voluntat que es
continuïn replicant.
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És un material de suport als educadors,
educadores i professorat d’infants i joves
de deu a disset anys, per tal d’incloure
continguts i pràctiques pròpies de
l’educació transformadora en la seva
programació.
L’educació transformadora és “una
concepció d’educació que articula el
foment de valors (la llibertat, la justícia,
la igualtat, la solidaritat i la pau) a través
d’accions que promoguin una metodologia
participativa amb un enfocament
socioafectiu, crític i transformador, orientat
al desenvolupament de les capacitats
personals i col·lectives necessàries per
corregir, crear i mantenir les condicions de
vida digna per a totes les persones, tant
a casa nostra com als països del sud.
És d’especial interès per a la nostra
proposta educativa l’equitat de gènere,
posar en valor la diversitat cultural com
a riquesa i la sostenibilitat planetària
per respecte i responsabilitat envers les
futures generacions (1) .”
Les formacions responen a competències
incloses al currículum educatiu de primària
i secundària. Hem relacionat els objectius
de la proposta educativa amb els objectius
inclosos a la guia de Competències i EpD (2).
En concret, responen a:
◗ L’objectiu de primària: esdevenir
persones participatives i actives, capaces
de prendre decisions orientades a
respectar i defensar els drets humans i la
convivència democràtica.
◗ L’objectiu de secundària: esdevenir
persones crítiques, responsables,
solidàries i actives en la defensa dels drets
humans i la participació democràtica
orientades a la construcció d’una societat
més justa i equitativa.

(1) Manifest d’educació transformadora de la
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament, juny del 2013.

(2) Competències Bàsiques i Educació per al
Desenvolupament (Competències i EpD) és un
programa impulsat per l’ONG Edualter que té per
objectiu definir els continguts d’aprenentatge,
l’enfocament metodològic i els criteris d’avaluació de
l’EpD al currículum d’educació primària i secundària
des de la perspectiva de les competències bàsiques.
Vegeu: www.competenciesiepd.edualter.org
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Continguts

Metodologia

Les formacions van adreçades
especialment a infants de deu anys a joves
de disset. Tot i que els continguts són els
mateixos, el grau d’aprofundiment varia
depenent de l’edat i per això agrupem els
mòduls en dos blocs: l’un per a infants del
tercer cicle de primària, de deu a onze anys;
i l’altre per a joves de secundària, de dotze
a disset anys.

Es proposa una metodologia educativa
participativa i creativa que fomenta l’art, la
creativitat i la participació activa dels infants
i joves, com també la implicació social. Des
de la pràctica i des del coneixement dels
drets humans, les desigualtats existents i
de les actuals relacions nord-sud, el jovent
coneixerà i incidirà en el canvi social del seu
barri i localitat.

MÒDUL 1:
Drets humans i desigualtats socials

En aquesta guia, que conté només la
primera fase de la campanya, es treballa
la descoberta de les desigualtats.
Les principals estratègies didàctiques
programades són: dinàmiques participatives
i cooperatives, activitats de reflexió crítica,
la investigació acció participació a través de
la fotografia i dinàmiques de construcció de
coneixement i transformació de l’entorn.

MÒDUL 2:
Connexions o interferències nord-sud
global: el cas de l’Àfrica
MÒDUL 3:
Art i IAP sobre drets humans
MÒDUL 4:
Instruments de defensa i promoció
dels drets humans
Els continguts dels mòduls segueixen una
lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant,
se suggereix dur a terme l’ordre proposat.
Si bé és possible fer únicament el primer, és
inadequat fer els altres sense haver passat
pel primer i el segon.

Metodologia

Són formacions de 2 a 4 hores, que
s’adaptaran depenent del grup participant.
La majoria es fan a l’aula, però la IAP es fa
a l’exterior.
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Objectiu educatiu:
esdevenir persones participatives
i actives, capaces de prendre
decisions orientades a respectar
i defensar els drets humans i la
convivència democràtica.

La proposta d’aquest mòdul és fer conèixer els drets
humans als infants i vincular els coneixements adquirits
amb la pobresa, la discriminació i les desigualtats socials,
sigui al nord o al sud globals. És un mòdul introductori,
essencial per poder fer els següents mòduls inclosos a la
guia. La proposta educativa té per finalitat de contribuir
al foment d’una ciutadania activa i compromesa amb
els drets humans i afavorir la reflexió i acció conscient i
participativa en l’entorn més immediat dels infants.

Durada de l’activitat: 2 hores
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Objectius:
◗ Conscienciar els infants sobre la importància de la
defensa i promoció dels drets humans.
◗ Afavorir la participació activa dels infants en el seu
entorn immediat.

◗ Impulsar la reflexió crítica sobre l’augment de les
desigualtats socials a la nostra societat i com es
tradueixen en exclusió i vulneració dels drets humans
al nostre barri, ciutat o país.

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Tercera part
Avaluació

A partir d’algunes preguntes i imatges
històriques d’experiències de defensa dels
drets humans (DH) es reflexiona sobre què
en saben i la importància que tenen i per què
serveixen. Preguntes suggerides per activar
els coneixements previs:
◗ Què sabem dels drets humans?
◗ Quins drets mostren aquestes imatges?
(imatges històriques i actuals)
◗ Creieu que són importants els DH?
Per què?
◗ Per què ens serveix conèixer els DH?

Es coneixerà la diversitat de drets humans,
com es vulneren al nord i al sud i l’augment
de les desigualtats amb l’explicació de
l’educador/a i el suport d’imatges, mapes
i vídeos. Els infants elaboraran una llista
per classificar els drets i debatran sobre si
es respecten en el seu dia a dia, a l’escola,
poble o ciutat, etc.

L’activitat de la segona part serveix
d’avaluació de l’aprenentatge dels infants,
però si es disposa de temps es recomana de
reflexionar en gran grup amb preguntes com:
◗ Què he après després del taller?
◗ Què m’ha sorprès?
◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquests drets?
◗ Com m’he sentit?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?
◗ Has trobat útil el taller?

Durada: 15 minuts

Finalment, en grups de 5 o 6 faran tuits amb
les propostes per millorar aquesta defensa
en el seu entorn proper. També es proposa
d’il·lustrar i fer un vídeo del poema Podries
de Joana Raspall, o unes altres activitats en
el cas de no disposar d’internet (vegeu el
desenvolupament del mòdul).

Durada: 15 minuts

Durada: 1:30 hores

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges i mapes per projectar.
◗ Curtmetratge Abrazo.
◗ Vídeo de la PAH: Ayuda a tu vecino.
◗ Post-it.

◗ Annex 1: graella de drets humans i
desigualtats socials (pàg. 17).
◗ Annex 2: fotocòpies del
poema Podries (pàg. 18).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb àudio.
◗ Projector i pantalla.
◗ Connexió a internet.
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P1.
Drets humans i
desigualtats socials
Desenvolupament del mòdul 1:
Activació de coneixements previs 									

						

Què sabem dels drets humans?

Dinàmica per introduir
els drets humans.

A partir d’unes quantes fotografies sobre la
defensa dels drets humans ens preguntem:
◗ Quins drets mostren aquestes
imatges? (drets laborals, drets de les
dones, drets dels pobles indígenes,
dret de la igualtat entre persones i la
no-discriminació, drets socials, dret de
l’autodeterminació dels pobles...)
Suggeriments d’imatges:
◗ Rosa Parks es va convertir en un
important personatge històric quan
l’1 de desembre de 1955, a la localitat
de Montgomery (Alabama, EUA), es va
negar a obeir el xofer d’un autobús públic
que, seguint el mandat de les lleis Jim
Crow, l’obligava a cedir el seu seient a
una persona blanca. La van empresonar
per la seva conducta, acusada d’haver
pertorbat l’ordre.
◗ Pintura El quart estat feta el 1901
per Giuseppe Pellizza da Volpedo
que ens mostra la força de la unió de
les treballadores i treballadors en la
reivindicació i lluita per l’assoliment dels
drets laborals, inexistents durant l’època
de la Revolució Industrial. Fou a través de
la lluita de milions d’homes i de dones que
avui podem gaudir d’aquests drets.
◗ Lluita de les sufragistes, un moviment
de dones que tingué lloc principalment a
Anglaterra i els EUA i que van mobilitzar-se
per aconseguir el dret de vot de les dones.
Aquest moviment fou només un de tots els
que integren el feminisme.
◗ Drets indígenes. Les poblacions indígenes
de tot el món es van mobilitzar perquè es
reconeguessin els seus drets com a pobles
autòctons, els drets sobre el seu territori,
la seva llengua, la seva cultura i la seva
religió. Pel fet de ser poblacions minoritàries
calen un conjunt de mesures especials per
protegir el seu tipus de vida.

◗ Vinyeta de “Mafalda” i el dret
d’autodeterminació. L’autodeterminació
és el dret dels pobles d’escollir les
seves pròpies formes de govern i de
desenvolupament social, econòmic i
cultural, més enllà de les imposicions i
models occidentals.
◗ Foto del moviment dels indignats o
del 15-M, un moviment ciutadà que va
néixer el 2011 a l’Estat espanyol i que es
va caracteritzar per dur a terme protestes
pacífiques amb l’objectiu de promoure una
democràcia participativa.
◗ Creieu que són importants els drets
humans? Per què?
◗ Per què ens serveix conèixer els DH?
◗ Saber quins són els nostres drets com a
éssers humans.
◗ Ser capaços d’identificar quan els drets
es vulneren i poder-ho denunciar.
◗ Dur a terme accions en defensa i
promoció dels DH.

La Declaració Universal
dels Drets Humans.
La Declaració Universal dels Drets
Humans (DH) es va fer el 1948. Tot i que
per nosaltres sempre ha existit, hem de
pensar que els nostres avis, pares i mares
van néixer quan encara no existia!
◗ D’on neix? Per què neix?
◗ Neix gràcies a les lluites de molts homes
i dones de tot el món que volien una cosa
tan simple com que tots nosaltres puguem
desenvolupar-nos com a persones, que no
se’ns discrimini per ser homes o dones,
rics o pobres, del sud o del nord.
◗ Els drets humans (DH) són necessaris
perquè són propis de les persones i bàsics
per tenir una vida digna. (Podem introduir
aquí una reflexió sobre què és tenir una
vida digna.)

Característiques dels
drets humans:
◗ Universals: són drets que totes les
persones tenim pel simple fet de néixer,
independentment de ser rics o pobres,
de la religió, del nostre sexe o l’orientació
sexual, del color de la pell, de la nostra
nacionalitat...
◗ No es poden retirar a cap persona:
ningú no pot posar preu a la seva llibertat i
vendre’s a una altra persona i passar així de
ser una persona lliure a esclava.
◗ Indivisibles: s’han de respectar tots, no
val respectar-ne uns quants i transgredir
els altres. Per exemple, no és possible
que es respecti el dret de la igualtat i que,
alhora, no es respecti el dret de l‘habitatge
o l’educació.
◗ Tots els drets són igual d’importants:
no n’hi ha alguns de més importants que
uns altres.
◗ Obligatoris: tant les persones com els
governs i estats els han de respectar.
◗ Històrics: al llarg dels anys els drets s’han
anat ampliant i millorant. Per exemple, en
un primer moment els drets humans només
es garantien als homes blancs i rics, mentre
que les dones i els homes pobres o negres
no es creia que tenien els mateixos drets.

Fer que els nens i les nenes diguin els drets
que sàpiguen, apuntar cada dret en un
post-it i enganxar-los a la pissarra.
Un cop ja han dit tots els drets que saben,
cal introduir que els drets es classifiquen en
diferents categories.
◗ Drets personals i polítics (I generació):
són els drets que tenim com a persones,
són els que ens corresponen com a
membres actius i participatius de la
societat on vivim. Alguns exemples:
igualtat, dret de la vida, llibertat i seguretat,
no-esclavitud, llibertat d’expressió, no
importa el color de la pell, dret de circular
lliurement, dret de la família, dret de la
llibertat de reunió i associació...
◗ Drets econòmics, socials, religiosos i
culturals — DESC (II generació):
◗ Drets econòmics: són tots els que tracten
coses tan bàsiques com l’alimentació,
salut, habitatge, treball, educació i l’aigua.
◗ Drets socials: són els drets que es
refereixen al descans i temps lliure
i estableixen, per exemple, que les
condicions de treball han de ser dignes,
salaris mínims, dret de vaga...
◗ Drets religiosos: garanteixen que
es puguin practicar i manifestar les
pròpies creences.
◗ Drets culturals: entre més hi ha el dret
d’ensenyar i aprendre, el dret de gaudir de
museus, teatre, cinema...

									

◗ En total la declaració engloba
trenta drets: quants n’hem dit
nosaltres?
◗ Creieu que són pocs o molts?
◗ S’ha d’intentar classificar els drets
que han dit en cada un d’aquests dos
grups i fomentar la reflexió a partir
d’aquestes preguntes:
◗ En quin grup hem col·locat més drets?
◗ Si tots són igual d’importants, per
què sabem més drets d’un grup
que no d’un altre?
◗ És possible que algun dels drets
esmentats hagi quedat fora d’aquestes
dues classificacions. Si és així podem
introduir que hi ha un conjunt de drets
que no són inclosos a la Declaració
Universal dels Drets Humans. Són els
anomenats drets de III generació i, tot i
no ser al text, hi ha tractats internacionals
que els garanteixen.
Entre aquests hi ha:
◗ Drets ambientals;
◗ Dret de la pau i la coexistència pacífica;
◗ Dret de l’autodeterminació dels pobles;
◗ Dret del desenvolupament.

Introducció de la
Declaració Universal
dels Drets dels Infants.
Podem utilitzar algunes il·lustracions de
Francesco Tonucci per reflexionar sobre
les necessitats particulars dels diferents
col·lectius de persones (infants, pobles
indígenes, dones...). Reflexió: que tots
siguem iguals davant la llei no vol dir que
no hi hagi diferències entre nosaltres
(professió, edat, sexe...). Cal contraposar
què és la diferència i la discriminació.
Això ha fet que hi hagi declaracions
específiques:
◗ Declaració Universal dels
Drets dels Humans (1959).
◗ Convenció sobre totes les formes de
discriminació contra les dones (1979).
◗ Declaració sobre els Drets dels
Pobles Indígenes (2007).
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Desenvolupament del mòdul 1:
Contrastos

													

Abans de continuar el taller s’ha de
reflexionar sobre què s’ha après fins ara.
Queda tot clar? Volen saber més coses?
Visionatge del curtmetratge Abrazo.
És un petit curt alemany que va guanyar
un premi en un Festival de Drets Humans
a Europa. Fins ara hem conegut els drets
humans, quan van néixer, per què són
importants, els drets que hi ha... Ara el
que volem a partir d’aquestes imatges és
que presteu atenció sobre els drets que es
reflecteixen al vídeo i qui és l’encarregat o
encarregada de vetllar perquè es respectin.

Vulneració dels drets al món.
◗ Cal reflexionar sobre:
◗ On creieu que es vulneren més els
drets humans, al sud o al nord?
◗ Per què?
◗ Vegeu el mapa sobre la vulneració
dels drets humans al món.
Algunes reflexions:
◗ Pensàveu que als EUA es
respectaven més?
◗ I a Espanya?

◗ Una vegada vist el vídeo, aquestes
preguntes poden servir per fomentar la
reflexió i el debat:
◗ Què us ha impactat?
◗ Creieu que el vídeo té relació amb els DH?
◗ Per què?
◗ Mitjançant l’abraçada, quins drets heu
identificat? (respecte i no-discriminació,
no-violència, dret de la pau, dret
del medi...)
◗ Què simbolitza l’abraçada en aquest
vídeo? La capacitat i responsabilitat de
totes i tots per fer, mitjançant les nostres
accions petites i quotidianes, que els
drets es respectin.

Fonts de mapes suggerides:
◗ Maplecroft. Gobal Risk Analytics
www.maplecroft.com/themes/hr/
◗ The Human Rights Atlas
www.humanrightsatlas.org

◗ A partir de l’última pregunta cal introduir
una reflexió sobre la responsabilitat personal
com a persones actives i participatives en
les nostres societats i com a defensors i
defensores dels DH en dos aspectes clau:
◗ Fer-los complir a la nostra vida, quan
veiem que algú els vulnera a l’escola, al
carrer, al barri...
◗ Hem de lluitar per mantenir-los i
ampliar-los. És responsabilitat
nostra, com a ciutadanes i ciutadans
compromesos, actius i participatius en
la societat i el món on vivim.

Apunts per a l’educador/a sobre la
selecció de les fotografies.
Per exemple:
◗ Tanca de Ceuta: és una barrera física
de més de 8 km per separar la ciutat de
Ceuta del Marroc. El seu objectiu és impedir
la immigració de persones del sud cap a
Espanya i Europa. De tanques semblants i
que vulneren el dret de la lliure circulació de
les persones, en trobem a la frontera entre
els EUA i Mèxic i a Israel i Palestina.

◗ Qui més és responsable que
es compleixin?
◗ Organismes internacionals com l’ONU.
◗ Els governs de cada país a través de les
seves lleis, constitucions...

Vulneració dels DH a Occident.
A partir d’algunes fotografies sobre la
vulneració de drets humans a Occident
cal fomentar la reflexió sobre:
◗ Quins drets veieu que no es respecten
en aquestes fotografies?
◗ On creieu que s’han fet aquestes fotos?

◗ Barri de barraques, El Vacie: situat al nord
de la ciutat de Sevilla i començat a construir
el 1932. És el més antic d’Europa.

◗ Mina a cel obert al Canadà: hi ha unes
quantes mines com aquesta a tot el
món i es caracteritzen perquè són molt
contaminants i causen greus malalties a la
població de la zona.
◗ Plaça Catalunya: a Barcelona el moviment
del 15-M va convertir la plaça Catalunya en
el centre neuràlgic de la seva reivindicació
durant la primavera del 2011. Al mes de
maig l’Ajuntament de Barcelona va donar
l’ordre de desallotjar la plaça. Durant el
desallotjament la repressió policíaca va
vulnerar molts dels drets humans, com el
dret de la lliure manifestació i reunió de les
persones, entre més.
◗ CIE de Barcelona: els Centres
d’Internament d’Estrangers (CIE) són
edificis on s’internen les persones
arribades a Espanya sense documentació
legal. Aquests centres es caracteritzen per
violar drets humans com la lliure circulació
de les persones i la retenció il·legal. A més
a més, molts organismes i moviments
socials han denunciat reiteradament
la manca d’espai, el fred, la falta de
serveis a les cel·les i pràctiques rutinàries
d’humiliació i de maltractament.
◗ El Raval de Barcelona: imatge d’una
persona dormint al carrer. La crisi
econòmica i el desmantellament de les
estructures bàsiques i els recursos que els
governs destinaven a l’estat del benestar
(escoles, sanitat, habitatge, seguretat
social...) fa que cada dia les desigualtats
socials a casa nostra augmentin i siguin
més evidents.

						
DH i desigualtats socials.
◗ Què creieu que són les desigualtats
socials? [Quan els membres d’una
mateixa comunitat no tenen les mateixes
oportunitats de vida.]
◗ Preguntes per continuar la reflexió:
◗ Com relacioneu les desigualtats socials
amb els DH?
◗ Si augmenten les desigualtats socials,
augmenten les vulneracions dels DH?
◗ Per què?
◗ Creieu que amb la crisi a Catalunya es
vulneren més drets o menys? Augment
de la pobresa, augment de la desnutrició
a les escoles, menys persones poden
estudiar perquè no tenen diners, més
persones sense casa...
◗ A qui toca fomentar que les desigualtats
es redueixin i promoure l’equitat entre
les persones?
◗ Als nostres governs. Fomentant
polítiques que millorin la situació.
◗ A nosaltres organitzant-nos i participant
activament en la nostra escola, barri,
amb els amics i amigues, a través
d’associacions i organitzacions, a través
dels moviments socials...
◗◗ Proposta de treball individual:
Vegeu l’annex 1 graella drets humans i
desigualtats socials (pàg. 17).

									
Diapositiva 9. La Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca.

Un exemple del treball personal i col·lectiu
de milers de persones a tot Catalunya i
Espanya, de participació ciutadana activa
i defensa del dret de l’habitatge és la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
◗ N’heu sentit a parlar alguna vegada?
◗ Sabeu què és?
◗ Explicació per a l’educador/a:
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) és un moviment social pel dret de
l’habitatge digne sorgit el febrer del 2009 a
Barcelona i present a tot l’Estat espanyol.
S’engloba en el marc de la crisi immobiliària
espanyola del 2008 i agrupa persones
amb dificultats per pagar la hipoteca i
persones solidàries amb aquest problema.
És un moviment horitzontal, no violent,
assembleari i apartidista.
◗ Vegeu el vídeo Ayuda a tu vecino i
fomenteu-ne una petita reflexió.

I nosaltres, què hi podem fer?
◗◗ Propostes de treball a l’aula:
◗ a) Dividir-nos en grups i fer tuits, a manera
de resum: avaluació de l’activitat, sobre
drets que es vulneren a l’entorn dels joves
(escola, cases, barri, ciutat...).
◗ b) Elaborar un vídeo simple sobre algun
dels temes o drets treballats a l’aula.
◗ c) Escriure un article o carta sobre la
situació dels DH o alguns dels drets que
cregueu que no es respecten al barri i
publicar-la a la revista de l’escola.
◗ d) Il·lustrar el poema Podries de Joana
Raspall (vegeu l’annex 2 - pàg. 18).
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Desenvolupament del mòdul 1:

Drets humans i
desigualtats socials

Avaluació

Graella 														

													

Les anteriors propostes de treball
a l’aula serveixen d’avaluació de
l’aprenentatge dels infants, però si
es disposa de temps es recomana
de reflexionar en gran grup amb
preguntes com:

Per saber-ne més

◗ Què he après després del taller?

◗ Com m’he sentit?

◗ Què m’ha sorprès?

◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?

◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquests drets?

◗ Has trobat útil el taller?

											

Bibliografia bàsica
◗ Bloc XTEC.
Classificació dels Drets Humans.
http://blocs.xtec.cat/castellasegur/
files/2008/12/classificacio-dels-dretshumans.pdf
◗ Fundació Akwaba.
Guia pedagògica sobre identitat, vida
quotidiana i participació comunitària:
Unitat Mòbil,
Fundació Akwaba, Barcelona, 2010
www.campanyesakwaba.wordpress.com
◗ Grup IREF.
Pensar els Drets Humans.
Col·lecció “Apunts de Pau i Drets Humans”,
núm. 2, Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 2010
www.gencat.cat/drep/ipau/sumaris/pensar_
drets_humans.pdf

Pàgines web amb més
recursos i materials
de suport
◗ Centre de Documentació i
Multimèdia de la Coordinadora ONG pel
Desenvolupament–Espanya (CONGDE):
www.congde.org
◗ Edualter (Xarxa de recursos sobre
educació per la pau, desenvolupament,
interculturalitat i DH):
www.edualter.org
◗ Edu365:
www.edu365.cat
◗ Fundació Akwaba:
www.fundacioakwaba.cat
Akwaba / Educació pel desenvolupament:
www.campanyesakwaba.wordpress.com
◗ Institut de Drets Humans
de Catalunya:
www.idhc.org
◗ Maplecroft. Gobal Risk Analytics:
www.maplecroft.com/themes/hr/
◗ The Human Rights Atlas:
www.humanrightsatlas.org

Vídeos i recursos
audiovisuals
per al taller
◗ Abrazo. Curmetratge guanyador del
Festival Internacional de Drets Humans
www.youtube.com/watch?v=OlldI-gu8So
◗ Ayuda a tu vecino. Stop deshaucios.
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
www.youtube.com/watch?v=aXhoVcDCcSQ

Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment
els conceptes nord-sud global, drets
humans, exclusió social, desigualtat
social, desobediència, perspectiva de
gènere i equitat, podeu fer-ho al glossari
de la guia.

DRET

Dret de l’habitatge

SÍ

NO

SITUACIÓ CONCRETA

IMATGE

X

Al meu barri hi ha famílies que han
perdut la casa perquè no poden
pagar la hipoteca.

◗ Imatge d’una casa
◗ Imatge d’una pancarta de la PAH
◗ Imatge d’un banc
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Drets humans i
desigualtats socials
Poema de Joana Raspall 										
Podries

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fora casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.
T’hauries criat
d’una altra manera
Més bona, potser.
Potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d’una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.
Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
Podries... podries...
Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.

Primera fase
#desfemlesdesigualtats
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Mòdul 2

GUIA PEDAGÒGICA.

Connexions o interferències
nord-sud global: el cas de l’Àfrica

Bloc
de primària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones participatives
i actives, capaces de prendre
decisions orientades a respectar
i defensar els drets humans i la
convivència democràtica.

Amb aquesta activitat els infants coneixeran el conjunt
d’interferències que des del nord global s’interposa
en el desenvolupament autònom i sostenible del sud
i les injustícies i desigualtats generades pel model de
desenvolupament dominant.

equitatives entre les persones i els pobles, que ens
permetin de millorar les condicions de vida de la
humanitat a través de les seves propostes i accions.

Durada de l’activitat: 2 hores

L’objectiu no és sols que els infants sàpiguen aquestes
interferències, sinó també les connexions i alternatives
a l’abast de les nostres mans per construir relacions

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Objectius:
◗ Acostar els infants al concepte de globalització.
◗ Conèixer les interferències que impossibiliten el
desenvolupament humà i sostenible del sud global.

◗ Conscienciar els infants de la responsabilitat
individual i col·lectiva per construir uns altres tipus de
relacions entre les persones i pobles.

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Tercera part
Avaluació

Amb l’ajuda d’imatges i mapes seleccionats
introduirem els conceptes bàsics del mòdul
fent servir el context africà com a marc de
referència:
◗ Globalització
◗ Nord global-sud global
◗ Interferències i connexions
◗ Desenvolupament humà i sostenible
◗ Relacions nord-sud

A partir de les interferències comercials que
es produeixen al nord de l’Àfrica, i en concret
al Marroc, els infants realitzaran un rol playing
per descobrir les interferències i com les viu
la població. A l’annex 1 es pot consultar la
dinàmica detallada.

Asseguts en rotllana abans
d’acabar l’activitat:
◗ Què he après després del taller?
◗ En quin sentit m’afecten a mi aquestes
desigualtats locals i mundials?
◗ Com m’he sentit durant el taller?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?
◗ Què canviaries de l’activitat?

Durada: 50 minuts

Posteriorment els infants elaboraran tuits
de denúncia de les injustícies conegudes a
través del taller i finalitzaran l’activitat rebent
informació de les alternatives al model vigent, Durada: 10 minuts
les connexions que s’estableixen entre
persones, pobles i organitzacions socials
del sud i del nord globals.
Durada: 1 hora

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges i mapes per projectar
seleccionats per l’educador/a.

◗ Vídeo Made in Morocco, el testimoni de
la Salma, treballadora de la confecció.

◗ Cartolines i colors (en cas de no
disposar de connexió a internet).
◗ Indicacions del rol playing
(annex 1 - pàg. 27).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb àudio.
◗ Projector i pantalla.
◗ Connexió a internet.
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P2.
Connexions o interferències
nord-sud global: el cas de l’Àfrica
Desenvolupament del mòdul 2:
Activació de coneixements previs 									

						

Què ens diuen
aquestes imatges?

Interferències

L’objectiu d’aquest punt és presentar als
infants què és la globalització. Per això
a partir de dues imatges se’ls demanarà
que diguin què en pensen. Els diferents
conceptes, els escriurà a la pissarra
la persona encarregada de dinamitzar
el taller i després s’integraran amb els
conceptes escrits a sota de les imatges.
Els presentarem així dues visions de la
globalització.
◗ Globalització neoliberal:
Sistema econòmic en què vivim. Té com
a valors principals l’individualisme, el bé
privat i el mercat. Algunes conseqüències
d’aquest model són les apuntades
anteriorment (a la diapositiva).
◗ Globalització alternativa:
Model econòmic proposat com a alternatiu
a l’actual. El nucli dels seus valors són les
persones i la societat, el bé públic i comú, la
participació democràtica, la inclusió social i
el desenvolupament humà i sostenible.
Apunts per a la selecció d’imatges:
◗ Globalització neoliberal: vinyetes com
per exemple la de l’home blanc gros que
es menja el món i deixa les deixalles per a
un petit negre.
◗ Globalització alternativa: imatge com per
exemple la de dues mans entrellaçades.

Interferències i connexions
Aquests dos models generen un conjunt de
maneres de relacionar-se ben diferents entre
les persones, però també entre els països,
principalment entre els països del nord i els
països del sud. És per això que parlem de:
◗ Interferències: tota acció generada
al nord (deute extern, instal·lació
d’abocadors, tala d’arbres, explotació
de mines...) que interfereixi negativament
sobre el benestar al sud (contaminació
d’aigua, destrucció de recursos naturals,
violacions dels drets humans...).
◗ Connexions: lluites i resistències entre
persones de tot el món (moviments
populars, xarxes transnacionals de
solidaritat...) que intenten contrarestar
els efectes negatius de la mundialització.

Nord-sud globals
Podríeu dir cinc característiques del nord
(primer món) i cinc del sud (tercer món)?
La persona encarregada de dinamitzar el
taller les escriurà a la pissarra.
Es demana que surti una persona
voluntària i que sobre el mapa de Peters
traci una línia entre el primer món i el tercer
món. Es pregunta a la resta del grup si
s’està d’acord amb la divisió. Reflexions
per a l’educador/a:
◗ Cal preguntar als nens i nenes si el
mapa els és estrany o si és el que han vist
sempre. Aquest és el mapa de Peters,
una visió del món no eurocèntrica i on les
àrees dibuixades són proporcionals a les
àrees reals.
◗ Cal observar l’equador, el qual separa
l’hemisferi nord del sud. Veiem així com la
divisió nord-sud que tenim a la ment no es
correspon amb la realitat: la major part de
l’Àfrica es troba situada a l’hemisferi nord i
no al sud.

1. Mapa de l’esperança de vida
(projecte www.happyplanetindex.org).
Què hi observem?
◗ Color verd: països on l’esperança de
vida de les persones és més elevada.
◗ Color vermell: països on l’esperança de
vida és més curta.
◗ Reflexió: hi ha països considerats del
tercer món amb una esperança de vida
igual o superior a la de països considerats
del primer món.
2. Mapa de l’índex de felicitat al món
(projecte www.happyplanetindex.org).
Què hi observem?
◗ Els colors, de més a menys felicitat:
verd, groc, taronja, marró i vermell.
◗ Països dels anomenats pobres o del
tercer món (Colòmbia, Algèria, Xile) són
més feliços que no Espanya i els EUA.
Curiositat: dels 151 països, els tres on les
persones són més felices són Costa Rica,
el Vietnam i Colòmbia. Espanya hi ocupa
el lloc 62 i els EUA, el 104 del total,
mentre que països considerats més
“pobres”, com Laos, la República
Dominicana i el Marroc, els superen.
◗◗ Conclusions:
◗ L’anomenat nord i sud no coincideix
amb la realitat.
◗ No tot el sud és pobre i no tot el
nord és ric.
◗ Per això s’ha proposat d’utilitzar els
conceptes nord global i sud global.
Aquesta expressió va més enllà de la
tradicional divisió geogràfica i focalitza
l’atenció en l’existència d’una classe
poderosa, econòmicament i políticament,
ja sigui al nord o al sud geogràfic: és
l’anomenat nord global. I una classe cada
dia més exclosa, sigui al sud o al nord:
l’anomenat sud global.

Quines menes d’interferències creieu que hi
ha al món? A partir d’imatges les nenes i els
nens aniran dient el conjunt d’interferències
que els països del nord global imposen
al sud global. Apunts per a l’educador/a
corresponents a les imatges:
◗ Ambientals: per exemple, l’abocador
tecnològic gegant a Agbogbloshie (Ghana).
◗ Deute extern: per exemple, alguna
caricatura sobre les conseqüències del
deute extern a l’Àfrica.
◗ Militars: per exemple, un mapa de l’Àfrica
fet amb fotografies de bales.
◗ Simbòliques: per exemple, una imatge de
la televisió com un dels instruments que ens
transmet aquestes interferències.
◗ Migratòries: per exemple, una imatge de
la tanca de Ceuta i Melilla.
◗ Comercials: per exemple, una fotografia
de la campanya Roba Neta.
Vegem ara amb més detall algunes
d’aquestes interferències, amb les
causes i els efectes.

Interferències ambientals:
◗ Creieu que l’Àfrica és un continent ric
o pobre? Per què?
Hi ha mapes que mostren que l’Àfrica és
un continent molt ric en recursos naturals,
la major part dels quals són explotats
(saqueig) per empreses del nord i consumits
també al nord global (diamants, or, cafè,
xocolata, petroli...). Aquests productes
quasi no es consumeixen a l’Àfrica.
Un cas concret és el del coltan.

									

◗ Telèfons que maten. Sabeu què és
el coltan? És un mineral molt escàs al
món que s’utilitza per a productes d’alta
tecnologia (míssils, ordinadors, telèfons
mòbils...). El Congo posseeix el 80% de
les reserves mundials de coltan a més
de grans mines de diamants, dos factors
que van causar i alimentar la guerra del
Congo (1997-2003), també coneguda com
la guerra del coltan perquè el que estava
en joc era el control de les mines d’aquest
material. La guerra va causar més de cinc
milions de morts, molts milions de persones
desplaçades i refugiades i la violació de
milers de dones i nenes. Tot i que la guerra
s’ha acabat, el tràfic il·legal de coltan
continua actualment.

Interferències simbòliques
◗ Si penseu en l’Àfrica, què us imagineu?
L’educador/a pot escriure a la pissarra els
estereotips i les idees sobre el continent que
han sorgit. Algunes idees per a la reflexió:
◗ Salvatge-primitiu: des d’Europa
considerem que les formes de vida
diferents de les nostres són primitives
i per això inferiors, poc evolucionades,
perilloses, extremistes...
◗ Pobresa: és un concepte relatiu.
Les imatges que ens arriben de l’Àfrica
són de pobresa, però és el continent
que aporta el 46% de diamants del
món, el 32% d’or, és ric en aigua i en
biodiversitat... El problema és que
aquesta riquesa no repercuteix en el
benestar de la societat.
◗ L’Àfrica és en part la imatge que els
mitjans de comunicació ens mostren, però
també és innovació (mostrar fotografies).
Us la imaginàveu així? Per què?
Suggeriments de fotografies: una imatge
de Johannesburg (Sud-àfrica), centre
comercial Morocco Mall (Casablanca),
platja de Madagascar.

Polítiques migratòries
Com hem vist fins ara, les interferències
imposades pels països del nord impedeixen
el desenvolupament humà i sostenible dels
països del sud i fan que l’emigració sigui
una opció per a moltes persones del sud.
◗ Però des dels països del nord s’imposen
fortes polítiques per frenar la migració.
Vegem-ne algunes:
◗ Mecanismes dels països del nord per
filtrar o afavorir selectivament aquelles
persones dels països del sud que siguin
“útils” per a la seva economia (immigració
de dones llatinoamericanes per atendre
les famílies i la gent gran o els treballadors
africans per recollir la fruita).
◗ Així com de vegades el nord afavoreix
la immigració (com a Espanya durant
l’època de la construcció, per fer feines que
la gent del país no volia realitzar perquè
estaven mal pagades), unes altres vegades
construeix murs i tanques enormes com a
Ceuta i Melilla i a Mèxic, per obstaculitzar
l’arribada de persones immigrades.
◗ Recordeu el dret de la lliure circulació de
persones que vam veure en el primer taller?
Com penseu que aquests murs vulneren
aquest dret humà?
◗ Apunts sobre les fotografies:
treballadors africans en obres de
construcció d’infraestructures a Espanya
i la tanca que separa Mèxic dels EUA.
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Desenvolupament del mòdul 2:
Contrastos

													

Interferències comercials.
El cas del Marroc
Fins ara hem vist unes quantes
interferències nord-sud (ambientals com
la del coltan, migratòries, simbòliques).
Amb l’activitat d’ara tindrem informació
d’algunes de les interferències comercials
que es produeixen al Marroc.

◗◗
DESENVOLUPAMENT
DE LA DINÀMICA:
1. Farem vuit grups de tres infants
aproximadament cadascun: quatre grups
seran les treballadores de la fàbrica i quatre
grups seran les persones consumidores.
Els repartirem les fitxes amb el seu rol
(vegeu l’annex 1 - pàg. 27). L’activitat està
pensada per a un grup de vint-i-cinc
infants, el nombre de persones al grup
pot variar depenent de les persones
participants del taller.
◗ TREBALLADORES
Ens posarem en situació: som un grup de
treballadores d’una empresa tèxtil a Tànger
que es dedica a confeccionar roba per
a marques com Inditex (Zara, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara
Home, Bershka...) o El Corte Inglés. Aquesta
roba després es vendrà a Espanya. Les
condicions laborals d’aquestes dones són
molt dures (a la diapositiva hi ha escrites
les condicions perquè no se’ls oblidin als
infants mentre treballen):
◗ Jornada laboral: fins a 12 hores diàries,
6 dies la setmana.
◗ El 92% de les treballadores no disposen
de contracte de feina.
◗ “Cobrar el salario mínimo (unos 210 euros
mensuales) está bien si no tienes que
pagar un alquiler. Una vivienda modesta
en Tánger puede costar cerca de
200 euros al mes.” Saida, obrera de la
confección. Tànger, febrer del 2011.

Deixarem a cada grup deu minuts perquè
respongui les preguntes següents:
◗ Creieu que és just aquest salari?
◗ Per què?
◗ Quines reivindicacions podríem fer?
(salari més digne, condicions de
feina millors...)
◗ PERSONES CONSUMIDORES
Ens posarem en situació: som un grup de
persones que comprem aquesta roba, però
després de saber la situació en què viuen
les treballadores no estem d’acord amb
aquesta injustícia ni amb les condicions
laborals que tenen.
Deixarem a cada grup deu minuts perquè
respongui les preguntes següents:
◗ Quines actuacions són a les nostres mans
per no col·laborar en aquesta injustícia?
◗ Quines connexions podríem crear per
transformar aquesta realitat?
2. Destinarem uns deu minuts a posar
en comú les aportacions dels grups.
La persona encarregada de dinamitzar el
taller escriurà a la pissarra les conclusions
buscant les diferències i els punts d’unió
entre els dos grups (treballadores i
persones consumidores). A partir d’aquí
veurem com aquesta interferència
comercial es pot transformar a través
d’accions col·lectives entre les persones
i intentarem establir entre tots els infants
una definició de comerç just:
◗ Comerç just: és una pràctica d’intercanvi
econòmic solidari que defensa la
comercialització de productes dels països
empobrits a través de mecanismes més
justos amb les famílies productores del sud i
més respectuosos amb el medi. Es planteja,
doncs, com una alternativa al comerç
convencional que es realitza sobre relacions
asimètriques d’intercanvi, i per això ha
d’anar acompanyat necessàriament de la
denúncia i la lluita contra l’injust sistema de
comerç internacional.

◗ Made in Morocco.
Vegeu un petit vídeo sobre les condicions
laborals d’una dona marroquina que treballa
en una empresa tèxtil:
www.youtube.com/watch?v=pQzGLRMdfr0
Algunes preguntes per a la reflexió:
◗ Quines interferències s’observen al vídeo?
◗ Quines conseqüències tenen per a la
seva vida?
◗ Quins drets es vulneren a aquesta dona?
◗ Per què creieu que està d’esquena?

I nosaltres?
Amb aquesta activitat hem vist una
interferència concreta. Però durant el taller
hem vist que n’hi ha de moltes menes.
Els infants es distribuiran en grups de
tres o quatre i seleccionaran alguna de
les imatges que els hagi impactat més o
alguna qüestió que s’hagi reflectit al vídeo i
que els hagi impactat, i realitzaran eslògans
curts, d’un màxim de cent caràcters, per
denunciar les interferències.
◗◗ Procés:
Durada: els infants disposaran d’uns trenta
minuts per fer l’activitat.
◗ Si l’aula disposa d’ordinadors i de
connexió a internet: els infants escriuran
tuits i posteriorment es penjaran al bloc de
la campanya. Estructura del tuit:
◗◗ 1) Nom de la interferència;
◗◗ 2) Fotografia de la interferència, i
◗◗ 3) Eslògan (màxim de cent caràcters).
◗ Si l’aula no disposa de connexió a
internet: els infants redactaran els tuits en
cartolines i colors, segons el procediment
anterior (les fotografies, les podem substituir
per dibuixos simples). Posteriorment
l’educador/a fotografiarà els eslògans i els
penjarà al bloc de la campanya.

						
Connexions
Recordeu quins eren els beneficis d’establir
connexions i no interferències entre el sud i
el nord? Quines? Les connexions positives
nord-sud globals són tota aquella acció
o política generada al nord que interfereix
positivament sobre el benestar al sud.
Sabeu d’iniciatives que treballin per crear
connexions i construir un altre model de
globalització? Quines? Es poden escriure a
la pissarra i agrupar-les per tipologies:
NOSALTRES, CIUTADANS:
◗ Campanyes internacionals: normalment
són engegades per ONG o organitzacions
socials del nord i tenen per objectiu
sensibilitzar i informar la població sobre
les desigualtats que es produeixen i per
fer pressió als governs perquè duguin
a terme mesures que puguin reduir els
danys sobre la població.
◗ Moviments socials del sud i del
nord: grups de persones que treballen
desinteressadament per transformar les
injustícies socials i construir alternatives
perquè les persones puguin tenir una
bona vida.
◗ Iniciatives de consum responsable
i comerç just: tenen per objectiu de
conscienciar la població sobre la
responsabilitat personal dels seus
hàbits de consum.
GOVERNS:
◗ Criteris ètics en la compra pública i
coherència de polítiques (cooperació
pel desenvolupament, comerç
internacional, migracions).
EMPRESES:
◗ Criteris ètics en el comerç internacional.

									

◗ Alguns exemples de connexions:
◗ Armes sota control: campanya
internacional per crear tractats
internacionals perquè es controli el comerç
d’armes i evitar que es venguin a països que
utilitzen les armes contra la població civil en
manifestacions, dictadures...
◗ No amb el meu mòbil: campanya
internacional que demana que les empreses
garanteixin que els mòbils que produeixen
no es fabriquin amb coltan provinent de
països en guerra.
◗ Via Campesina: la Via Campesina és un
moviment internacional nascut el 1993 que
agrupa milions de camperols i camperoles,
petits i mitjans productors, pobles sense
terra, indígenes, migrants i treballadors
agrícoles de tot el món. Defensa l’agricultura
sostenible a petita escala com una manera
de promoure la justícia social i la dignitat.
◗ Campanya Roba Neta: campanya
internacional que va néixer els anys 1980
i és activa en deu països europeus. Té per
objectiu d’exigir els drets fonamentals dels
treballadors i les treballadores que fabriquen
la roba que vestim.
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ANNEX 1
P2.
Desenvolupament del mòdul 2:
Avaluació

◗ Què he après després del taller?
◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquests desigualtats locals i
mundials?

◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?
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El procés de reflexió per elaborar tuits
serveix d’avaluació de l’aprenentatge
dels infants, però si es disposa de
temps es recomana de reflexionar,
asseguts en rotllana, a partir de
preguntes com:

Bloc de primària

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

														

!

Treballadores

◗ Què canviaries de l’activitat?

Ens posarem en situació: som un grup de treballadores d’una
empresa tèxtil a Tànger que es dedica a confeccionar roba
per a marques com Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Stradivarius, Oysho, Zara Home, Bershka...) o El Corte Inglés.
Aquesta roba després es vendrà a Espanya.

◗ Com m’he sentit durant el taller?

Teniu deu minuts per respondre
les preguntes següents:
◗ Creieu que és just aquest salari?
◗ Per què?

Les condicions laborals d’aquestes dones són molt dures
(a la diapositiva hi ha escrites les condicions perquè no se’ls
oblidin als infants mentre treballen):

◗ Quines reivindicacions podríem fer?
(salari més digne, millor condicions de treball...)

◗ Jornada laboral: fins a 12 hores diàries 6 dies la setmana.

Per saber-ne més
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◗ El 92% de les treballadores no disposen de
contracte de feina.

Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment els
conceptes interferències, globalització,
desenvolupament humà i soste-nible,
inclusió social, deute extern, deute
il·legítim, comerç just, interferències,
nord-sud global i transnacionals, ho
podeu fer al glossari de la guia.

◗ “Cobrar el salario mínimo (unos 210 euros mensuales)
está bien si no tienes que pagar un alquiler. Una vivienda
modesta en Tánger puede costar cerca de 200 euros al mes.”
Saida, obrera de la confección. Tànger, febrer del 2011.
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Persones
consumidores
Ens posarem en situació: som un grup de persones que
comprem aquesta roba, però després de saber la situació en
què viuen les treballadores no estem d’acord amb aquesta
injustícia ni amb les condicions laborals que tenen.
Teniu deu minuts per respondre a
les preguntes següents:

Recordem què són les connexions?
CONNEXIONS: lluites i resistències entre
persones de tot el món (moviments populars,
xarxes transnacionals de solidaritat) que
intenten contrarestar els efectes negatius
de la globalització.

◗ Quines actuacions són a les nostres mans per
no col·laborar en aquesta injustícia?
◗ Quines connexions podríem crear per
transformar aquesta realitat?
GUIA PEDAGÒGICA.
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Art i IAP sobre
drets humans

Bloc
de primària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones participatives
i actives, capaces de prendre
decisions orientades a respectar
i defensar els drets humans i la
convivència democràtica.

A través de la metodologia educativa de la investigació
acció participativa (IAP) els infants construiran els seus
propis fotorelats sobre les desigualtats socials que tenen
lloc en el seu entorn més immediat, barri, ciutat, poble...

L’acció es durà a terme a l’aula i al carrer. Els infants
elaboraran fotorelats sobre desigualtats locals i mundials,
que posteriorment difondran en el seu municipi, bé
físicament o per les xarxes socials.

L’objectiu de l’activitat és que els infants es converteixin
en subjectes actius i realitzin accions de denúncia sobre la
vulneració dels drets humans i l’existència de desigualtats
utilitzant una tècnica artística com és la fotografia.

Durada de l’activitat: 4 hores
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Objectius:
◗ Conèixer la fotografia social i els principis ètics per
l’ús d’imatges.
◗ Visibilitzar les vulneracions dels drets humans (DH) i
reflexionar críticament sobre les vinculacions amb les
desigualtats socials i la seva invisibilització als mitjans
de comunicació convencionals.

◗ Afavorir la participació i reflexió actives a través de
la investigació acció participativa (IAP) dels infants
en el seu entorn més immediat i impulsar la reflexió
sobre les connexions i vinculacions entre desigualtats
socials i vulneració dels DH.
◗ Fomentar la creativitat i participació actives dels
infants a través de la fotografia social i la IAP.

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Tercera part
Avaluació

Introducció de les temàtiques vinculades al
taller amb el suport d’imatges i l’explicació
de l’educador/a:
◗ Què és la fotografia social.
◗ Desigualtats i drets humans.
◗ Codi ètic: recomanacions d’ús d’imatges.
◗ Planificació del recorregut pel barri.
◗ Marcatge del recorregut, normes, grups
únics o petits grups i objectiu de l’activitat:
investigar les desigualtats per fer fotorelats
per difondre.

1. Recorregut pel barri on els infants
fotografiaran les desigualtats i injustícies
socials que identifiquin. És una descoberta
de l’entorn a través de la fotografia.

Asseguts en rotllana abans
d’acabar l’activitat:
◗ Què he après després del taller?
◗ Què m’ha sorprès?
◗ En quin sentit m’afecten a mi aquestes
desigualtats locals i globals?
◗ Com m’he sentit?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?
◗ Què canviaries de l’activitat?

Durada: 1 hora

Durada: 1:30 hores
2. Elaboració del fotorelat. A partir de les
fotografies realitzades els infants elaboraran
un text d’uns 500 caràcters per acompanyar
les fotografies.

Durada: 30 minuts

Caldrà definir quina desigualtat i fotorelat
volem treballar. Per facilitar-ho es pot utilitzar
l’annex 1 o 2.
Durada: 1 hora

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges projectades.
◗ Fotocòpies del mapa del barri o poble,
retoladors i colors per traçar el recorregut.

◗ Annex 1. Preguntes per descobrir la meva
imatge de les desigualtats (pàg. 34).
◗ Annex 2. Construïm un fotorelat d’una
desigualtat (pàg. 35).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb àudio.
◗ Projector i pantalla.
◗ Càmeres de foto o mòbils.
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Art i IAP sobre
drets humans
Desenvolupament del mòdul 3:
Activació de coneixements previs 									
Introducció a l’activitat.
La fotografia social
◗ Què és un fotorelat?
Amb l’activitat inicial volem utilitzar la
fotografia per denunciar i visibilitzar les
desigualtats socials que hi ha al nostre
barri, poble o ciutat. Ho farem a través
del fotorelat.
El fotorelat consisteix a elaborar una
historieta, amb un guió senzill i curt, que es
transmet a través de vinyetes amb imatges
fotogràfiques o un text. El que necessitem
per a l’activitat, doncs, és la fotografia i la
construcció del text.
◗ La fotografia
Hi ha moltes menes de fotografies.
Cal projectar unes quantes tipologies
de fotografies.

conjunta que tots els infants comparteixin
i tinguin clara. És molt important perquè
ajudarà a saber a les nenes i els nens què
fotografiar i què volen transmetre amb les
fotografies que facin.
Què volem nosaltres? Utilitzar la fotografia
per denunciar com les desigualtats socials
afecten els drets humans en el nostre entorn
més proper (barri, poble, ciutat).

Les fotografies no mostren la realitat, sinó
el que els nostres ulls veuen i el que volem
mostrar. Per això és important seguir uns
principis quan fem fotografies, i encara més
si hi apareixen persones. Ens agraden les
fotos on sortim lletjos? Als altres tampoc...
Alguns consells a tenir en compte:
◗ No manipulem les imatges.

◗ Fotoperiodisme: fotografies que
acompanyen les notícies o són notícia
per si mateixes.

◗ Recordem el lloc on fem la fotografia
perquè després serà important per
escriure-ho a sota i que no es confonguin
llocs ni situacions.

◗ Fotografia publicitària: tenen per objectiu
de vendre algun producte o servei.
Per construir el fotorelat sortirem al carrer
a explorar l’entorn i farem fotografies
reivindicatives o socials. Què penseu que
és una fotografia social?
◗ La fotografia social
A partir d’algunes imatges i de les
característiques de la fotografia social,
com ara la denúncia, la crítica a les
desigualtats socials i el fet que vol canviar
la realitat, construirem una “definició”

◗ Un dels drets humans és que totes les
persones som éssers humans dignes. Per
això les imatges que generen desigualtats,
misèria, patetisme... no mostren aquesta
dignitat. Com us sentiríeu vosaltres si us
fotografiessin com no voleu que els altres us
vegin o us recordin?

◗ Alguns trucs

◗ El recorregut

Plans fotogràfics:
◗ Pla panoràmic. Enquadra un paisatge o
escenari ampli. El personatge no apareix o
queda diluït en l’entorn.

◗ Cal planificar, si és possible, el recorregut
pel barri, poble o ciutat, que els infants
pensin en desigualtats socials que es viuen
al seu entorn i que entre tota la classe
s’estableixi la ruta. Per això utilitzarem les
fotocòpies del mapa i retoladors per marcar
el recorregut.

◗ Pla detall. L’enquadrament retalla un
detall del personatge diferent de la cara.
◗ Primer pla. Capta el rostre de la persona.

◗ El codi ètic
Creieu que tot s’hi val quan es fan
fotografies? Per què?

Cada mena de fotografia té uns objectius
i volem transmetre amb cadascuna
sensacions i emocions diverses. Aquests
són només alguns dels molts tipus de
fotografia que hi ha:

◗ Fotografia artística: són un mitjà
d’expressió i de creació artística de qui
fa la fotografia.

Per què creieu que són importants
aquests consells? Algunes idees:

													

◗ Demanem permís a les persones abans
de fotografiar-les.

◗ Mostrem la dignitat i la força de les
persones. No fa falta mostrar un infant
africà amb la panxa inflada, els ulls tristos
i ple de mosques per transmetre a qui veu
la fotografia que en zones de l’Àfrica hi ha
problemes de desnutrició infantil.
Què en penseu?
◗ No incitem la violència.
◗ Respectem les persones
sense discriminacions.
◗ Evitem escenes de misèria i patetisme.

◗ La manipulació de les imatges (fer veure
una cosa no real) no és un dels objectius
de les nostres fotografies per a l’activitat.
Volem fotografiar coses que passen
al nostre entorn i que moltes vegades
s’amaguen o no es mostren.
◗ Aquests consells són importants perquè
el que volem amb les nostres fotografies
no és sols mostrar les desigualtats, sinó
que serveixin perquè les persones que
les mirin es conscienciïn que aquestes
desigualtats no són bones, que les hem de
transformar actuant-hi per aconseguir un
món més just i equitatiu.

Punts de vista
◗ Angle normal. La càmera és a l’altura dels
ulls del personatge.
◗ Contrapicat. La càmera se situa a sota
del personatge (fa l’efecte d’engrandir el
personatge).
◗ Picat. La càmera se situa per damunt
del personatge (fa l’efecte d’empetitir el
personatge).

◗ És important que quedi clar que han
d’observar, descobrir, investigar i fer
fotografies que reflecteixin desigualtats
locals i mundials, perquè després cadascú,
individualment, farà servir una de les
fotografies per fer un fotorelat per difondre a
la ciutadania.
◗ Cal aclarir i consensuar la normativa del
bon funcionament de l’activitat: anar tota la
classe en grup, fer grups petits, horaris de
trobada, etc.
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Desenvolupament del mòdul 3:
Contrastos

													

◗ 1. Recorregut pel barri on els infants
fotografiaran les desigualtats socials que
identifiquin (1.30 hores).
L’activitat és una descoberta de l’entorn
a través de la fotografia. El factor més
important és que els infants aprenguin a
observar la realitat del barri, a donar-se
un temps per mirar tranquil·lament l’entorn,
potser d’una manera que no havien fet
mai abans. També cal que aprenguin a
mirar críticament, a qüestionar-se què
veuen, a interpretar i fotografiar, és a dir,
a expressar allò que més els crida
l’atenció, que pensen que representa
alguna desigualtat o injustícia.
Cadascun dels infants tindrà diferents
mirades, interpretacions i expressions
d’una realitat i es fomentarà la
creativitat individual.

◗ 2. Elaboració del fotorelat (1 hora).
Elaboració d’un text d’uns cinc-cents
caràcters per acompanyar les fotografies
fetes prèviament.
Alguns consells per elaborar el text:
◗ S’ha de reflexionar sobre les desigualtats
socials i els drets humans al barri.

Avaluació

													

El procés d’elaboració del fotorelat
serveix d’avaluació de l’aprenentatge
dels infants, però si es disposa de
temps es recomana de reflexionar,
asseguts en rotllana, a partir de
preguntes com:

◗ Què he après després del taller?

◗ Com m’he sentit?

◗ Què m’ha sorprès?

◗ El treball d’aquest taller m’ha
fet canviar alguna opinió?

◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquestes desigualtats locals i
globals?

◗ Què canviaries de l’activitat?

◗ Cadascú ha de seleccionar la fotografia
que li agradi més. No cal que sigui la més
bonica, sinó la que expressi allò que li ha
cridat l’atenció de la realitat i la que el faci
sentir més còmode per escriure el relat.
◗ El text haurà de tenir dues parts bàsiques:
◗◗ Crítica sobre les desigualtats socials
locals i globals.
◗◗ Propostes de millora de les
desigualtats identificades
individualment i col·lectivament.
◗ Per fomentar la reflexió i facilitar
l’elaboració del text es pot fer servir de
suport l’annex 1 (Preguntes per descobrir la
meva imatge de les desigualtats - pàg. 34) i
l’annex 2 (Construïm un fotorelat d’una
desigualtat - pàg. 35).

Per saber-ne més

											

Bibliografia
◗ Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament.
Recomanacions per a l’ús d’imatges en
el marc del Codi ètic i de Conducta.
www.federacio.ongd.org/fcongd//noticies/
show/id/71
◗ MOSANGINI, Giorgio.
Documentals per a la Transformació.
Guia per a l’elaboració de documentals
socials participatius.
ACSUR-Las Segovias, Barcelona, 2010
www.acsur.org/Guia-Documentals-per-a-la
◗ SUÁREZ FERNÁNDEZ, Antonio.
Lenguajes Secundarios. El Fotorrelato.
Departamento de Educación Plástica y
Visual I.E.S Barajas, Madrid, 2003
http://ies.barajas.madrid.educa.madrid.
org/d_plastica/apuntes_imagen_expresion/
el_fotorrelato.pdf
◗ BÉCQUER CASABALLE, A.
Documentalismo Fotográfico.
Argentina, 2002
www.fotoperiodismo.org/FORO/files/
fotoperiodismo/source/html/textos/bequer2.
htm

Imatges utilitzades i més
recursos fotogràfics
◗ AGUDO, Alejandra.
“Educar en derechos”, dins a El País.
Madrid, 2014
http://elpais.com/elpais/2014/05/22/
fotorrelato/1400758645_209450.html#14007
58645_209450_1400855227
◗ World Press Photo
www.worldpressphoto.org
◗ Visa pour l’Image
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Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment els
conceptes fotografia social, desigualtats
socials, investigació acció participativa,
fotorelat, drets humans i educació
transformadora, podeu fer-ho al glossari
de la guia.

34

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

FUNDACIÓ AKWABA

FUNDACIÓ AKWABA

ANNEX 1
P3.

Bloc de primària

Mòdul 3

GUIA PEDAGÒGICA.

Art i IAP sobre
drets humans
														

Preguntes per
descobrir la meva
imatge de les
desigualtats

ANNEX 2
P3.

Construïm un fotorelat d’una desigualtat								
DRET

DESIGUALTAT
AL BARRI

◗ 2. Quan penso en les desigualtats del món,
quines imatges em vénen al cap?
◗ 3. Com són les persones del meu barri?
Quina mena de gent hi viu?

◗ 5. I a mi, com m’afecten les desigualtats? Hi
ha coses que no puc fer i en canvi unes altres
persones sí? O hi ha coses que jo puc fer i
unes altres persones no? Quines coses?
◗ 6. Quan observo el meu barri, quins
són els llocs on es poden notar
aquestes desigualtats?

Mòdul 3

GUIA PEDAGÒGICA.

Art i IAP sobre
drets humans

◗ 1. Quines desigualtats hi ha al món?

◗ 4. Hi ha desigualtats al barri? Quines? Com
penso que afecten aquestes desigualtats les
persones del meu barri? Què no poden fer o
què els dificulta fer?

Bloc de primària

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

DESIGUALTAT
AL MÓN

IMATGE DE DENÚNCIA

QUÈ FARIES PER DENUNCIAR
LA SITUACIÓ?
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Mòdul 4

P4.

Bloc de primària

Primera fase
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Mòdul 4

GUIA PEDAGÒGICA.

Instruments de defensa i
promoció de drets humans

Bloc
de primària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones participatives
i actives, capaces de prendre
decisions orientades a respectar
i defensar els drets humans i la
convivència democràtica.

Amb aquesta activitat volem donar a conèixer als
infants la importància dels organismes institucionals
i de la participació social i ciutadana en la defensa i
promoció dels drets humans, com també la denúncia
de les injustícies i desigualtats socials causades per la
vulneració d’aquests drets.

sinó també augmentar la seva participació activa en
la denúncia de les injustícies que es produeixen al seu
entorn més immediat, ciutat o barri.

Durada de l’activitat: 2 hores

Per això l’objectiu del taller no és sols donar-los a
conèixer els instruments i les eines de protecció i defensa,

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Objectius:
◗ Conèixer els instruments de defensa i promoció de
drets humans a escala local i internacional.
◗ Descobrir les eines i els mecanismes de la
incidència social i política.

◗ Adquirir els recursos necessaris per elaborar
una campanya de sensibilització i denúncia de les
desigualtats socials que es viuen en l’entorn més
immediat dels infants (escola, barri, ciutat...).

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Tercera part
Avaluació

Amb l’ajuda d’imatges projectades
introduirem els conceptes bàsics del taller.
◗ Desigualtats i injustícies socials.
◗ Relació entre desigualtats socials i
drets humans.
◗ Organismes locals i internacionals de
defensa i promoció dels DH.
◗ Instruments d’incidència social i política
en l’àmbit local i internacional.

Els infants elaboraran en petits grups de
treball l’estructura bàsica d’una campanya de
denúncia de les desigualtats socials del seu
entorn més immediat (escola, barri, ciutat...).
A partir del treball dels grups, el conjunt
d’infants elaborarà l’estratègia d’incidència
social i política per a la difusió dels fotorelats
i postalfree elaborats al taller d’“Art i IAP
sobre Drets Humans”.

Asseguts en rotllana abans
d’acabar l’activitat:
◗ Què he après després del taller?
◗ Com m’he sentit durant el taller?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet canviar
alguna opinió?
◗ Com defenso els drets humans?
◗ Participo en algun espai en què
els defensi?
◗ Què canviaries de l’activitat?

Durada: 1 hora

Durada: 10 minuts

Durada: 50 minuts

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges projectades.
◗ Fotocòpies de fitxes d’elaboració de la
campanya (vegeu l’annex 1, pàg. 42).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb connexió a Internet.
◗ Projector i pantalla.
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P4.
Instruments de defensa i
promoció de drets humans
Desenvolupament del mòdul 4:
Activació de coneixements previs 									

													

Desigualtats socials i
vulneració dels DH

Espais de participació

◗ A partir de la fotografia del grafit de
Banksy Slave Labour reflexionarem i
recordarem conceptes ja esmentats al taller
de “Drets humans i desigualtats socials”.
Per activar aquests coneixements previs
ens podem ajudar d’aquest conjunt de
preguntes referents a la fotografia:
◗ Què observem a la imatge? Què ens vol
transmetre la fotografia?
◗ Creieu que ens transmet alguna injustícia?
◗ Quin dret humà s’hi vulnera?
◗ La vulneració d’aquest dret implica alguna
desigualtat social? Quina?
◗ L’objectiu de l’activitat és que els infants
relacionin els continguts apresos al primer
mòdul amb la imatge i d’aquesta manera
els tinguin presents en el desenvolupament
del taller.

Qui s’encarrega de promoure i
defensar els DH?
◗ Els drets humans són universals i, com
hem vist, vulnerar-los genera injustícies
i desigualtats socials. Per això hi ha una
sèrie d’organismes que s’encarreguen de
defensar-los. Qui penseu que s’encarrega
de defensar els DH?
◗ A) Internacional: ONU. En formen part
193 estats del món, quasi tots, i s’encarrega
de vetllar pels drets humans. Es va crear el
1945 per promoure la pau al món després
de les conseqüències de la Segona Guerra
Mundial. La Declaració Universal dels
Drets Humans, la va redactar i aprovar
l’assemblea general de l’ONU el 1948. En
formen part molts organismes, entre els
quals hi ha el Tribunal Penal Internacional,
que és l’encarregat de jutjar persones
que han comès greus violacions de drets
humans (crims de guerra, genocidis, crims
contra la humanitat...).

Apunt: l’ONU és formada per estats i els
seus interessos (econòmics, polítics...)
dificulten sovint que aquest organisme faci
la tasca de manera correcta. Recordeu les
interferències del taller anterior? Penseu
que podria ser això (els interessos de certs
països) una interferència?
◗ B) Europa: a la UE es va aprovar la Carta
de Drets Fonamentals de la Unió Europea,
i el mateix Consell d’Europa n’ha de vetllar
el compliment.
◗ C) Catalunya i Espanya: la Constitució
espanyola i l’Estatut d’Autonomia català
integren els drets humans en el seu interior.
Això significa que els governs han de vetllar
pel seu compliment.
◗ D) La ciutadania: la societat civil ha
creat unes organitzacions com les ONG
i els observatoris de drets humans que
serveixen també per vigilar que els DH
es compleixin i respectin.
◗ Creieu que aquests mecanismes són
suficients? Es respecten els DH al món?
I a casa nostra?

Espais d’incidència
◗ Com hem vist no són suficients els
organismes com l’ONU o les lleis d’un país
perquè es respectin els drets humans.
Els DH són conquestes de la humanitat i
depèn de nosaltres que es respectin i es
compleixin, ja sigui a casa nostra o a la resta
del món. Penseu que les persones podem
fer coses perquè es compleixin? Quines?
◗ Aquests són alguns exemples d’accions
que són a l’abast de tots i totes. Sabríeu
dir, a partir de fotografies projectades (una
manifestació, un boicot, una campanya, un
exemple de desobediència civil), quines són
aquestes accions?

◗ Manifestacions: per denunciar el racisme,
per exigir condicions laborals dignes... Hem
participat en alguna manifestació? Era per
defensar algun dret humà?
◗ Boicot: sabeu què és? El boicot és una
acció duta a terme per persones del mateix
país o de tot el món de manera simultània.
Una imatge possible és el boicot per
demanar que la gent no compri productes
fabricats a Israel. Quin és l’objectiu
d’aquesta acció? Doncs que si les persones
deixem de comprar aquests productes, les
empreses que els fabriquen traslladaran al
seu govern la queixa que tenen pèrdues, i
amb això es vol pressionar el govern d’Israel que deixi de bombardejar Gaza.
◗ C) Campanyes: les duen a terme
organitzacions com ara ONG i tenen per
objectiu de fer conèixer a la població una
temàtica concreta, perquè coneguem i
puguem actuar en contra d’alguna injustícia.
◗ D) Desobediència civil: una imatge
possible és un casc militar amb una flor.
A l’Estat espanyol hi havia el servei militar
obligatori: això significa que tots els homes
havien d’anar a fer la mili. Però alguns no
volien agafar les armes, perquè rebutjaven la
guerra. Molts nois van desobeir la llei, la de
prestar el servei militar, perquè la trobaven
injusta, i alguns van ser empresonats i
perseguits. Però després d’alguns anys
van aconseguir que el servei militar no fos
obligatori i que ningú a Espanya hagués
d’agafar les armes si no volia fer-ho.

◗ Com hem vist és molt important la
participació de cadascú de nosaltres per
defensar i promoure els drets humans. De
vegades pensem que encara som massa
petits per fer boicots o participar en les
manifestacions, però hi ha moltes coses
que podem fer, des d’aquí, des de l’escola.
◗ Assemblees d’estudiants: hi ha
assemblees a la vostra escola? I a l’aula?
Per què serveix una assemblea? Penseu
que a partir d’una assemblea podem vetllar
perquè no hi hagi injustícies a l’aula o a
l’escola?
◗ B) Consell dels Infants: sabeu què és?
En moltes ciutats de Catalunya hi ha
aquests consells. N’hi ha un a la vostra
ciutat? El Consell d’infants és l’òrgan de
participació que permet que els nois i les
noies d’entre onze i tretze anys puguin
col·laborar activament en la construcció, el
desenvolupament i la millora de la ciutat:
aportat el seu punt de vista sobre com volen
que sigui la ciutat; dient què els agrada i què
no; oferint idees per millorar-la. Us agradaria
de parti-cipar en el Consell dels Infants?
Creieu que pot servir d’alguna cosa?

I nosaltres?
Recordeu els fotorelats que vau elaborar
fa algunes setmanes? El que vam fer va
ser fotografiar aquelles injustícies que
tenen lloc al nostre barri o ciutat. Ara les
utilitzarem i dissenyarem una campanya
per poder difondre les postals i participar
així activament en la denúncia de les
vulneracions de DH. En teniu ganes?
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Desenvolupament del mòdul 4:
Contrastos

													

Els infants faran grups d’unes sis persones i
se’ls distribuirà la fitxa 1 de l’annex (pàg. 42).
Se’ls posarà en situació. A partir d’ara són
un grup d’experts que han d’elaborar una
campanya per fer possible que les postals
dissenyades arribin al màxim nombre
de gent possible del barri. Així doncs,
tindran uns quinze minuts per pensar en
les preguntes de la fitxa i decidir en petit
grup les següents qüestions, que hauran
d’apuntar a la fotocòpia:
◗ Quin és l’objectiu de la campanya?
◗ Qui seran els destinataris: nens i nenes,
adults, gent gran...?
◗ On? Segons a qui vulguem que arribi la
postal, on l’haurem de distribuir? Escoles,
centres cívics, botigues, biblioteques...
◗ Com ho farem? Quin format farem servir
(exposició, pòster, article en una revista o
per internet...)?
◗ Tasques: les persones responsables
de fer cada feines perquè les postals
arribin on cal.
Aquestes indicacions són per a
l’educador/a: es recomana de fomentar la
imaginació dels infants, procurar facilitar
el mínim possible d’exemples i que les
propostes sorgeixin de la reflexió de quina
seria la sensibilització més adequada al
seu context.

Campanya de difusió dels
fotorelats
Quan els infants hagin acabat la tasca de
grup es dedicaran quinze minuts perquè
tots els grups sàpiguen les propostes de
la resta de la classe. En aquest espai la
persona facilitadora del taller anirà omplint
la diapositiva amb les diferents propostes
dels grups.

Avaluació

													

El procés d’elaboració de la campanya
serveix d’avaluació de l’aprenentatge
dels infants, però si es disposa de
temps es recomana de reflexionar
asseguts en rotllana, a partir de
preguntes com:

◗ Què he après després del taller?

◗ Com defenso els drets humans?

◗ Com m’he sentit durant el taller?

◗ Participo en algun espai en què
els defensi?

◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?

◗ Què canviaries de l’activitat?

Finalment es dedicaran vint o vint-i-cinc
minuts a elaborar una proposta conjunta,
a partir de les idees sorgides. El tallerista
haurà d’omplir la columna final del quadre a
partir dels consensos a què s’arribi a l’aula.

Per saber-ne més

											

Bibliografia
◗ Ingeniería Sin Fronteras.
Campañas para la movilización social.
Ingeniería Sin Fronteras, Madrid, 2010
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%2F1067%2Foriginal%3F1370531025&ei=
xgwCVN55hOto9amA2AY&usg=AFQjCNG
BBiPLxJ00I2bhrPC9v2OzXW8rMw&bvm=
bv.74115972,d.d2s&cad=rja
◗ NOVELLA, Ana M.
La participació dels infants a la ciutat
des del Consell d’Infants.
Col·lecció Infància i Adolescència, núm. 2,
Generalitat de Catalunya, Secretaria
d’Infància i Adolescència, Barcelona, 2009
www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem
.7adbc213f0eaaecb1285ea75b0c0e1a0/?vg
nex-toid=864727d17f0a4210VgnVCM10000
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Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment
els conceptes desigualtats socials, drets
humans, incidència política, boicot
i desobediència civil, podeu fer-ho al
glossari de la guia.
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Mòdul 4

GUIA PEDAGÒGICA.

Instruments de defensa i
promoció de drets humans
Fitxa								
CAMPANYA DE DIFUSIÓ DELS FOTORELATS

PROPOSTES

OBJECTIUS

PERSONES
DESTINATÀRIES

ON?

COM?

TASQUES I
RESPONSABLES
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Bloc de secundària

Primera fase
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Mòdul 1

GUIA PEDAGÒGICA.

Drets humans i
desigualtats socials

Bloc
de secundària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones crítiques,
responsables, solidàries i actives
en la defensa dels drets humans
i la participació democràtica
orientades a la construcció d’una
societat més justa i equitativa.

La proposta d’aquest mòdul és fer conèixer els drets
humans al jovent i vincular els coneixements adquirits
amb la pobresa, la discriminació i les desigualtats socials,
sigui al nord o al sud globals. És un mòdul introductori,
essencial per poder fer els següents mòduls inclosos a
la guia. La proposta educativa té la finalitat de contribuir
al foment d’una ciutadania activa i compromesa amb
els drets humans i afavorir la reflexió i acció conscient i
participativa en l’entorn més immediat dels joves.

Durada de l’activitat: 2 hores
SECUNDÀRIA

Objectius:
◗ Conscienciar el jovent sobre la importància de la
defensa i promoció dels drets humans.
◗ Afavorir la participació activa del jovent en el seu
entorn immediat.

◗ Impulsar la reflexió crítica sobre l’augment de les
desigualtats socials a la nostra societat i com es
tradueixen en exclusió i vulneració dels drets humans
al nostre barri, ciutat o país.

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

S’aprofundeix en la vulneració dels DH al
món i en especial al nord amb l’explicació
de l’educador/a i el suport del PPT i vídeos.
Es presenta l’experiència de la PAH com a
acció col·lectiva i el vídeo d’ajuda al veí com
a acció individual, per tal de possibilitar el
canvi des de la participació comunitària.
Els joves fan una llista sobre els DH que
Finalment, els joves debaten sobre si els
saben. S’aprofundeix en la diversitat de
DH es respecten en el seu dia a dia, a l’IES,
drets i generacions, els joves identifiquen a
quines corresponen els drets de la seva llista poble o ciutat, etc., i en grups de 5 o 6
i reflexionen sobre la diferència, la desigualtat faran tuits amb les propostes per millorar
i la discriminació a partir d’un vídeo dels drets aquesta defensa en l’entorn proper. També
es proposen més activitats si hi ha temps:
dels indígenes.
elaborar un vídeo simple sobre algun dels
Durada: 15 minuts
temes o drets treballats a l’aula, escriure un
article o carta o treballar a partir de la cançó
de Nina Simone Ain’t got no (I got life).
A partir d’algunes preguntes i imatges
històriques d’experiències de defensa dels
drets humans (DH) es reflexiona sobre què
en saben i la importància que tenen i per
què serveixen.

Tercera part
Avaluació
Asseguts en rotllana abans
d’acabar l’activitat:
◗ Què he après després del taller?
◗ Què m’ha sorprès?
◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquests drets?
◗ Com m’he sentit?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?
◗ Has trobat útil el taller?
Durada: 15 minuts

Durada: 1:30 hores

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges i mapes per projectar.
◗ Post-it.
◗ Nosotros alimentamos al mundo.
◗ Vídeo: Sin derechos de los pueblos
indígenes, hay desigualdad.

◗ Vídeo de la PAH: Ayuda a tu vecino.
◗ Vídeo: Pobreza y desigualdad.
◗ Annex 1: graella de drets humans i
desigualtats socials (pàg. 51).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb àudio.
◗ Projector i pantalla.
◗ Connexió a internet.

46

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

S1. Drets humans i desigualtats socials

FUNDACIÓ AKWABA

FUNDACIÓ AKWABA

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

47

S1.
Drets humans i
desigualtats socials
Desenvolupament del mòdul 1:
Activació de coneixements previs 									

						

Què sabem dels drets humans?

Dinàmica per introduir
els drets humans.

A partir d’unes quantes fotografies sobre la
defensa dels DH preguntem:
◗ Quins drets mostren aquestes
imatges? (drets laborals, drets de les
dones, dret de viure en pau, dret de la
igualtat entre persones i la no-discriminació,
drets socials, dret de la manifestació
i reunió...)
◗ Creieu que són importants els DH?
Per què?
◗ Per què ens serveix conèixer els DH?
◗ Saber quins són els nostres drets com a
éssers humans.
◗ Ser capaços d’identificar quan els drets
es vulneren i poder-ho denunciar.
◗ Dur a terme accions en defensa i
promoció dels DH.
Suggeriments de fotografies:
◗ Rosa Parks es va convertir en un
important personatge històric quan
l’1 de desembre de 1955, a la localitat
de Montgomery (Alabama, EUA), es va
negar a obeir el xofer d’un autobús públic
que, seguint el mandat de les lleis Jim
Crow, l’obligava a cedir el seu seient a
una persona blanca. La van empresonar
per la seva conducta, acusada d’haver
pertorbat l’ordre.
◗ Fotografies del moviment d’indignats o
del 15-M, un moviment ciutadà aparegut
el 2011 a l’Estat espanyol que es va
caracteritzar per dur a terme protestes
pacífiques amb l’objectiu de promoure
una democràcia participativa.
◗ Manifestació de les drassanes (drets
laborals): durant la segona meitat dels
anys 1980 van tancar les drassanes del
nord d’Espanya i van deixar la major part
de treballadores i treballadors sense feina.
Es van organitzar i manifestar per reclamar
el dret d’una feina digna i per no perdre el
lloc de treball.

◗ Revolució dels Clavells: fins al 1974
Portugal va viure sota una dictadura militar
feixista. L’abril d’aquell any la població va
sortir al carrer i va oferir simbòlicament
clavells i flors als soldats. Va ser la
coneguda Revolució dels Clavells, un
moviment social que de manera pacífica va
derrotar la dictadura del general Salazar.
◗ Maig del 68: el Maig francès o Maig
del 68 va ser un moviment social francès,
principalment d’estudiants, de caràcter
pacífic i que després es va estendre per uns
quants països europeus. Arran d’aquells fets
el govern de França va impulsar reformes
socials a la seva política.

La Declaració Universal
dels Drets Humans.
La Declaració Universal dels Drets
Humans (DH) es va fer el 1948. Tot i que
per nosaltres sempre hi ha estat, hem de
pensar que els nostres avis, pares i mares
van néixer quan encara no existia!
◗ D’on neix? Per què neix?
◗ Neix gràcies a les lluites de molts homes i
dones de tot el món que volien una cosa tan
simple com que tots nosaltres poguéssim
desenvolupar-nos com a persones, que no
se’ns discrimini per ser homes o dones, rics
o pobres, del sud o del nord.
◗ Els drets humans (DH) són necessaris
perquè són propis de les persones i bàsics
per tenir una vida digna. (Podem introduir
aquí una reflexió sobre què és tenir una
vida digna.)

Característiques
◗ Universals: són drets que totes les
persones tenim pel simple fet de néixer,
independentment de ser rics o pobres,
de la religió, del nostre sexe o l’orientació
sexual, del color de la pell, de la nostra
nacionalitat...
Reflexió: la universalitat és polèmica
perquè algunes veus critiquen que la
declaració es va fer per a Occident i
reflecteix una manera d’entendre el món
occidental (per exemple, el dret de la
propietat és entès a la declaració com
la propietat privada i no preveu que uns
altres pobles conceben la propietat com a
comunitària...). És per això que han sorgit
unes altres declaracions com la Declaració
Islàmica dels Drets Humans i la Declaració
sobre els Drets dels Pobles Indígenes que
accepten uns principis compartits.

Fer que el jovent digui els drets que
sàpiguen, apuntar cada dret en un post-it
i enganxar-los a la pissarra.
Un cop ja han dit tots els drets que saben,
cal introduir que els drets es classifiquen en
diferents categories.

◗◗
DRETS DE PRIMERA GENERACIÓ

									

◗ Dret de circular lliurement com a
ciutadans i ciutadanes del món.
Reflexió: què passa amb les persones
migrants que no tenen papers?
◗ Dret de la família.
Reflexió: què és la família? Al món hi ha
molts models familiars diferents, i tots són
igual de vàlids.
◗ Llibertat de reunió i d’associació.
Es relaciona amb la participació activa
en la nostra societat.

◗ Drets personals
◗ Igualtat: “Totes les persones som
iguals davant la llei”.
Reflexió: que tots siguem iguals davant
la llei no vol dir que no ens diferenciem
entre nosaltres (professió, edat, sexe...).
Contraposició diferència vs discriminació.

◗◗
DRETS DE II GENERACIÓ: DESC

◗ No es poden retirar a cap persona:
ningú no pot posar preu a la seva llibertat i
vendre’s a una altra persona i passar així de
ser una persona lliure a esclava.

◗ “Dret de la vida, la llibertat i la seguretat”.
Reflexió: la pena de mort garanteix el dret
de la vida? Què és la llibertat per vosaltres?
És fer el que ens dóna la gana?

◗ Drets socials: són els drets que
es refereixen al descans i temps lliure
i estableixen, per exemple, que les
condicions de treball han de ser dignes,
salaris mínims, dret de vaga...

◗ Indivisibles: s’han de respectar tots, no
val respectar-ne uns quants i transgredir-ne
uns altres... Per exemple, no és possible
que es respecti el dret de la igualtat i alhora
no es respecti el dret de l‘habitatge o
l’educació.

◗ No a l’esclavitud.
Reflexió: què és una persona esclava?
Hi ha esclavitud al món avui?

◗ Tots els drets són igual d’importants:
no n’hi ha alguns de més importants que
uns altres.
◗ Obligatoris: tant les persones com els
governs i estats els han de respectar.
◗ Històrics: al llarg dels anys els drets s’han
anat ampliant i millorant. Per exemple, en
un primer moment els drets humans només
es garantien als homes blancs i rics, mentre
que les dones i els homes pobres o negres
no es creia que tenien els mateixos drets.

◗ Drets jurídics
Els drets jurídics són els que ens han
d’oferir garanties, a nosaltres com a
persones, a l’hora de poder acusar o
defensar-nos en un tribunal.
◗ Així tenim dret de: tenir un procés just,
una justícia pública i transparent...
Reflexió: qui fa les lleis? Hi ha lleis injustes?
Què cal fer respecte a les lleis injustes?
◗ Drets polítics
Els drets polítics són els que ens
corresponen com a membres actius i
participatius de la societat on vivim.
Alguns d’aquests drets són:

◗ Drets econòmics: són tots els
que tracten coses tan bàsiques com
l’alimentació, salut, habitatge, feina,
educació i aigua.

◗ Drets religiosos: garanteixen que
es puguin practicar i manifestar les
pròpies creences.
◗ Drets culturals: entre més, el dret
d’ensenyar i aprendre, el dret de gaudir de
museus, teatre, cinema...
◗ En total la declaració engloba
trenta drets: quants n’hem dit
nosaltres?
◗ Creieu que són pocs o molts?
◗ S’ha d’intentar classificar els drets que
han dit en cada un d’aquests.
◗ En quin grup hem col·locat més drets?
◗ Si tots són igual d’importants, per què
saben més drets d’un grup que no
d’un altre?

◗ És possible que algun dels drets
esmentats hagin quedat fora d’aquestes
dues classificacions. Si és així, podem
introduir que hi ha un conjunt de drets que
no són inclosos a la Declaració Universal
dels Drets Humans. Són els anomenats
drets de III generació i tot i no ser al
text hi ha tractats internacionals que els
garanteixen. Entre aquests hi ha:
◗ Drets ambientals;
◗ Dret de la pau i la coexistència pacífica;
◗ Dret de l’autodeterminació dels pobles;
◗ Dret del desenvolupament que permeti
una vida digna.

Introducció de la
Declaració sobre els
Drets dels Pobles Indígenes.
A partir del vídeo Sin derechos de los
pueblos indígenas hay desigualdad es
pot reflexionar: que tots siguem iguals
davant la llei no vol dir que no hi hagi
diferències entre nosaltres (professió,
edat, sexe...). Cal contraposar què és la
diferència i la discriminació.
Això ha fet que hi hagi declaracions
específiques:
◗ Declaració Universal dels
Drets dels Humans (1959).
◗ Convenció sobre totes les formes de
discriminació contra les dones (1979).
◗ Declaració sobre els Drets dels
Pobles Indígenes (2007).
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Desenvolupament del mòdul 1:
Contrastos

													

Abans de continuar el taller cal reflexionar
sobre què s’ha après fins ara: queda tot
clar? Volen saber més coses?

Vulneració dels drets al món.

Part de la pel·lícula Nosotros
alimentamos el mundo (minuts) o tràiler.

◗ Cal reflexionar sobre:
◗ On creieu que es vulneren més els
drets humans, al sud o al nord?
◗ Per què?

◗ Possibles preguntes per al debat:
◗ Què us ha impactat?
◗ Com vinculeu el vídeo amb els DH que
hem vist fins ara?
◗ Quina responsabilitat tenim nosaltres com
a ciutadans dels països del nord?

◗ Vegeu el mapa sobre la vulneració
dels drets humans al món.
Algunes reflexions:
◗ Pensàveu que als EUA es
respectaven més?
◗ I a Espanya?

◗ A partir de l’última pregunta cal introduir
una reflexió sobre la responsabilitat personal
com a persones actives i participatives en
les nostres societats i com a defensors i
defensores dels DH en dos aspectes clau:
◗ Fer-los complir a la nostra vida, quan
veiem que algú els vulnera a l’escola, al
carrer, al barri...
◗ Hem de lluitar per mantenir-los i
ampliar-los. És responsabilitat
nostra, com a ciutadanes i ciutadans
compromesos, actius i participatius en
la societat i el món on vivim.

◗ Mapa sobre les persecucions a
defensors i defensores dels DH.
Especial atenció al cas d’Espanya.

◗ Qui més és responsable que
es compleixin?
◗ Organismes internacionals com l’ONU.
◗ Els governs de cada país a través de les
seves lleis, constitucions...

Fonts de mapes suggerides:
◗ Maplecroft. Gobal Risk Analytics
www.maplecroft.com/themes/hr/
◗ The Human Rights Atlas
www.humanrightsatlas.org

Vulneració dels DH a Occident.
A partir de les fotografies cal fomentar la
reflexió sobre:
◗ Quins drets veieu que no es respecten
en aquestes fotografies?
◗ On creieu que s’han fet aquestes fotos?
◗ Nota sobre les fotografies per
a l’educador/a:
◗ Tanca de Ceuta: és una barrera física de
més de 8 km per separar la ciutat de Ceuta
del Marroc. L’objectiu de la tanca és impedir
la immigració de persones del sud cap a
Espanya i Europa. De tanques semblants i
que vulneren el dret de la lliure circulació de
les persones, en trobem a la frontera entre
els EUA i Mèxic i a Israel i Palestina.
◗ Barri de barraques, El Vacie: situat al nord
de la ciutat de Sevilla i començat a construir
el 1932. És el més antic d’Europa.

◗ Mina a cel obert al Canadà: hi ha unes
quantes mines com aquestes a tot el
món. Es caracteritzen perquè són molt
contaminants i causen greus malalties a la
població de la zona.
◗ Plaça Catalunya: a Barcelona el moviment
del 15-M va convertir la plaça Catalunya en
el centre neuràlgic de la seva reivindicació
durant la primavera del 2011. Al mes de
maig l’Ajuntament de Barcelona va donar
l’ordre de desallotjar la plaça. Durant el
desallotjament la repressió policíaca va
vulnerar molts dels drets humans, com el
dret de la lliure manifestació i reunió de les
persones, entre més.
◗ CIE de Barcelona: els Centres
d’Internament d’Estrangers (CIE) són
edificis on s’internen les persones
arribades a Espanya sense documentació
legal. Es caracteritzen per violar drets
humans com la lliure circulació de les
persones i la retenció il·legal. A més a més
uns quants organismes i moviments socials
han denunciat reiteradament la manca
d’espai, el fred, la falta de serveis a les
cel·les i pràctiques rutinàries d’humiliació
i de maltractament.
◗ El Raval de Barcelona: imatge d’una
persona dormint al carrer. La crisi
econòmica i el desmantellament de les
estructures bàsiques i els recursos que els
governs destinaven a l’estat del benestar
(escoles, sanitat, habitatge, seguretat
social...) fa que cada dia les desigualtats
socials a casa nostra augmentin i siguin
més evidents.

						
DH i desigualtats socials.
◗ Què creieu que són les desigualtats
socials? [Quan els membres d’una
mateixa comunitat no tenen les mateixes
oportunitats de vida.]
Vegeu el vídeo Pobreza y desigualdad,
vulneración de ddhh.
◗ Preguntes per continuar la reflexió:
◗ Com relacioneu les desigualtats socials
amb els DH?
◗ Si augmenten les desigualtats socials,
augmenten les vulneracions dels DH?
◗ Per què?
◗ Creieu que amb la crisi a Catalunya es
vulneren més drets o menys? Augment
de la pobresa, augment de la desnutrició
a les escoles, menys persones poden
estudiar perquè no tenen diners, més
persones sense casa...
◗ A qui toca fomentar que les desigualtats
es redueixin i promoure l’equitat entre
les persones?
◗ Als nostres governs. Fomentant
polítiques que millorin la situació i
organitzacions, a través dels
moviments socials...
◗ A nosaltres organitzant-nos i participant
activament en la nostra escola, barri,
amb els amics i amigues, a través
d’associacions.
◗◗ Proposta de treball individual:
Vegeu l’annex 1 graella drets humans i
desigualtats socials (pàg. 51).

									
La Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca.

Un exemple del treball personal i col·lectiu
de milers de persones a tot Catalunya i
Espanya, de participació ciutadana activa
i defensa del dret de l’habitatge és la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
◗ N’heu sentit a parlar alguna vegada?
◗ Sabeu què és?
◗ Explicació per a l’educador/a:
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) és un moviment social pel dret de
l’habitatge digne sorgit el febrer del 2009 a
Barcelona i present a tot l’Estat espanyol.
S’engloba en el marc de la crisi immobiliària
espanyola del 2008 i agrupa persones
amb dificultats per pagar la hipoteca i
persones solidàries amb aquest problema.
És un moviment horitzontal, no violent,
assembleari i apartidista.
◗ Vegeu el vídeo Ayuda a tu vecino i
fomenteu-ne una petita reflexió.

I nosaltres, què hi podem fer?
◗◗ Propostes de treball a l’aula:
◗ Dividir-nos en grups i fer tuits, a manera
de resum: avaluació de l’activitat, sobre
drets que es vulneren a l’entorn dels joves
(escola, cases, barri, ciutat...).
◗ Elaborar un vídeo simple sobre algun
dels temes o drets treballats a l’aula.
◗ Escriure un article o carta sobre la
situació dels DH o alguns dels drets que
cregueu que no es respecten al barri i
publicar-la a la revista de l’escola.
◗ Treballar a partir de la cançó de Nina
Simone Ain’t got no (I got life).
www.youtube.com/watch?v=QZSHr1C9m20
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Mòdul 1

GUIA PEDAGÒGICA.

Desenvolupament del mòdul 1:

Drets humans i
desigualtats socials

Avaluació

Graella 														

													

Les anteriors propostes de treball
a l’aula serveixen d’avaluació de
l’aprenentatge dels infants, però si
es disposa de temps es recomana
de reflexionar en gran grup amb
preguntes com:

Per saber-ne més

◗ Què he après després del taller?

◗ Com m’he sentit?

◗ Què m’ha sorprès?

◗ El treball d’aquest taller m’ha
fet canviar alguna opinió?

◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquests drets?

◗ Has trobat útil el taller?

											

Bibliografia bàsica
◗ Bloc XTEC.
Classificació dels Drets Humans.
http://blocs.xtec.cat/castellasegur/
files/2008/12/classificacio-dels-dretshumans.pdf

Pàgines web amb més
recursos i materials
de suport
◗ Centre de Documentació i
Multimèdia de la Coordinadora ONG pel
Desenvolupament–Espanya (CONGDE):
www.congde.org

◗ Fundació Akwaba.
Guia pedagògica sobre identitat, vida
quotidiana i participació comunitària:
Unitat Mòbil,
Fundació Akwaba, Barcelona, 2010
www.campanyesakwaba.wordpress.com

◗ Edualter (Xarxa de recursos sobre
educació per la pau, desenvolupament,
interculturalitat i DH):
www.edualter.org

◗ Grup IREF.
Pensar els Drets Humans.
Col·lecció “Apunts de Pau i Drets Humans”,
núm. 2, Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 2010
www.gencat.cat/drep/ipau/sumaris/pensar_
drets_humans.pdf

◗ Fundació Akwaba:
www.fundacioakwaba.cat
Akwaba / Educació pel desenvolupament:
www.campanyesakwaba.wordpress.com

◗ Edu365:
www.edu365.cat

◗ Institut de Drets Humans
de Catalunya:
www.idhc.org
◗ Maplecroft. Gobal Risk Analytics:
www.maplecroft.com/themes/hr/
◗ The Human Rights Atlas:
www.humanrightsatlas.org

Vídeos i recursos
audiovisuals
per al taller
◗ Pel·lícula: Nosotros alimentamos
al mundo.
◗ Vídeo: Sin derechos de los pueblos
indígenes, hay desigualdad.
www.youtube.com/watch?v=4w0tJh0noHo
◗ Vídeo: Pobreza y desigualdad.
www.youtube.com/watch?v=VGDBIywS7f4
◗ Ayuda a tu vecino. Stop deshaucios.
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
www.youtube.com/watch?v=aXhoVcDCcSQ
◗ Nina Simone Ain’t got no (I got life).
www.youtube.com/watch?v=QZSHr1C9m20

Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment
els conceptes nord-sud global, drets
humans, exclusió social, desigualtat
social, desobediència, perspectiva de
gènere i equitat, podeu fer-ho al glossari
de la guia.

DRET

Dret de l’habitatge

SÍ

NO

SITUACIÓ CONCRETA

IMATGE

X

Al meu barri hi ha famílies que han
perdut la casa perquè no poden
pagar la hipoteca.

◗ Imatge d’una casa
◗ Imatge d’una pancarta de la PAH
◗ Imatge d’un banc

51

52

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

FUNDACIÓ AKWABA

FUNDACIÓ AKWABA

Mòdul 2

S2.

Bloc de secundària

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

53

Mòdul 2

GUIA PEDAGÒGICA.

Connexions o interferències
nord-sud global: el cas de l’Àfrica

Bloc
de secundària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones crítiques,
responsables, solidàries i actives
en la defensa dels drets humans
i la participació democràtica
orientades a la construcció d’una
societat més justa i equitativa.

La proposta d’aquest mòdul és fer conèixer els drets
humans al jovent i vincular els coneixements adquirits
amb la pobresa, la discriminació i les desigualtats socials,
sigui al nord o al sud globals.

reflexió i acció conscient i participativa en l’entorn més
immediat dels joves.

És un mòdul introductori, essencial per poder fer els
següents mòduls inclosos a la guia. La proposta educativa
té la finalitat de contribuir al foment d’una ciutadania
activa i compromesa amb els drets humans i afavorir la

Durada de l’activitat: 2 hores
SECUNDÀRIA

Objectius:
◗ Acostar el jovent al concepte de globalització.
◗ Conèixer les interferències que impossibiliten el
desenvolupament humà i sostenible del sud global.

◗ Conscienciar els nois i les noies de la responsabilitat
individual i col·lectiva per construir uns altres tipus de
relacions entre les persones i els pobles.

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Amb l’ajuda d’imatges i mapes seleccionats
introduirem els conceptes bàsics del taller
fent servir el context africà com a marc de
referència:
◗ Globalització
◗ Interferències i connexions
◗ Desenvolupament humà i sostenible
◗ Relacions nord-sud

Cinefòrum sobre les interferències ambientals Asseguts en rotllana abans
que implica el comerç del coltan en l’ús de
d’acabar l’activitat:
telèfons mòbils (30 minuts).
◗ Què he après després del taller?
◗ En quin sentit m’afecten a mi aquestes
Durant els 20 minuts següents el jovent
desigualtats locals i globals?
realitzarà eslògans denunciant alguna de
◗ Com m’he sentit durant el taller?
les interferències que hem vist. Aquests
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
eslògans es faran en format electrònic,
canviar alguna opinió?
si el centre disposa d’aquest recurs, i es
◗ Què canviaries de l’activitat?
difondran posteriorment com a tuits de la
Durada: 10 minuts
campanya. En cas que l’aula no disposi de
connexió a internet, es faran en paper i es
fotografiaran per penjar-los després al bloc
de la campanya.

Durada: 1 hora

Tercera part
Avaluació

Alternatives al model vigent .
Durada: 50 minuts

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges i mapes per projectar
seleccionats per l’educador/a.

◗ Vídeo: Els mòbils i les mines de coltan.

◗ Cartolines i colors (en cas de no disposar
de connexió a internet).
◗ Càmera de fotos.

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador i accés a internet.
◗ Projector i pantalla.
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S2.
Connexions o interferències
nord-sud global: el cas de l’Àfrica
Desenvolupament del mòdul 2:
Activació de coneixements previs 									

						

Què ens diuen
aquestes imatges?

Interferències

L’objectiu d’aquest punt és presentar
al jovent què és la globalització. És per
això que a partir de les fotografies de la
diapositiva se’ls demanarà que diguin què
en pensen, la persona encarregada de
dinamitzar el taller escriurà els conceptes
a la pissarra i després s’integraran amb
els conceptes escrits sota les fotografies.
Els presentarem així dues visions de la
globalització.
◗ Globalització hegemònica:
Sistema econòmic neoliberal en què vivim.
Té com a valors principals l’individualisme,
el bé privat i el mercat. Algunes
conseqüències d’aquest model són les
apuntades anteriorment (a la diapositiva).
◗ Globalització contrahegemònica:
Diferents formes de resistència (iniciatives
de base, organitzacions locals, moviments
populars, xarxes transnacionals de
solidaritat, noves formes d’internacionalisme
obrer) que intenten contrarestar l’exclusió
social obrint espais per a la participació
democràtica i la construcció comunitària,
oferint alternatives a les formes dominants
de desenvolupament i coneixement. En
suma, en favor de la inclusió social.
Apunts per a la selecció d’imatges:
◗ Globalització neoliberal: vinyetes com
per exemple la de l’home blanc gros que
es menja el món i deixa les deixalles per a
un petit negre.
◗ Globalització alternativa: imatge com per
exemple la de dues mans entrellaçades.

Interferències i connexions
Aquests dos models generen un conjunt de
maneres de relacionar-se ben diferents entre
les persones, però també entre els països,
principalment entre els països del nord i
els països del sud. És per això que parlem
d’interferències i connexions. Sabríeu dir
què són? Què impliquen?
◗ Interferències: tota acció generada
al nord (deute extern, instal·lació
d’abocadors, tala d’arbres, explotació
de mines...) que interfereixi negativament
sobre el benestar al sud (contaminació
d’aigua, destrucció de recursos naturals,
violacions dels drets humans...).
◗ Connexions: lluites i resistències entre
persones de tot el món (moviments
populars, xarxes transnacionals de
solidaritat...) que intenten contrarestar
els efectes negatius de la mundialització.

Nord-sud globals
Podríeu dir cinc característiques del nord
(primer món) i cinc del sud (tercer món)?
La persona encarregada de dinamitzar el
taller les escriurà a la pissarra.
Es demana que surti una persona
voluntària i que sobre el mapa de Peters
traci una línia entre el primer món i el tercer
món. Es pregunta a la resta del grup si
s’està d’acord amb la divisió. Reflexions
per a l’educador/a:
◗ Cal preguntar al jovent si el mapa els és
estrany o si és el que han vist sempre. És
el mapa de Peters, una visió del món no
eurocèntrica on les àrees dibuixades són
proporcionals a les àrees reals.
◗ La línia vermella del mapa és l’equador,
que separa l’hemisferi nord del sud. Veiem
així com la divisió nord-sud que tenim a
la ment no es correspon amb la realitat:
la major part de l’Àfrica es troba situada a
l’hemisferi nord i no al sud.

1. Mapa de l’esperança de vida
(projecte www.happyplanetindex.org).
Què hi observem?
◗ Color verd: països on l’esperança de
vida de les persones és més elevada.
◗ Color vermell: països on l’esperança de
vida és més curta.
◗ Reflexió: hi ha països considerats del
tercer món amb una esperança de vida
igual o superior a la de països considerats
del primer món.
2. Mapa de l’índex de felicitat al món
(projecte www.happyplanetindex.org).
Què hi observem?
◗ Els colors, de més a menys felicitat:
verd, groc, taronja, marró i vermell.
◗ Països dels anomenats pobres o del
tercer món (Colòmbia, Algèria, Xile) són
més feliços que no Espanya i els EUA.
Curiositat: dels 151 països, els tres on les
persones són més felices són Costa Rica,
el Vietnam i Colòmbia. Espanya hi ocupa
el lloc 62 i els EUA, el 104 del total,
mentre que països considerats més
“pobres”, com Laos, la República
Dominicana i el Marroc, els superen.
◗◗ Conclusions:
◗ L’anomenat nord i sud no coincideix
amb la realitat.
◗ No tot el sud és pobre i no tot el
nord és ric.
◗ Per això s’ha proposat d’utilitzar els
conceptes nord global i sud global.
Aquesta expressió va més enllà de la
tradicional divisió geogràfica i focalitza
l’atenció en l’existència d’una classe
poderosa, econòmicament i políticament,
ja sigui al nord o al sud geogràfic: és
l’anomenat nord global. I una classe que
cada dia és més exclosa, sigui al sud o al
nord: l’anomenat sud global.

Quines menes d’interferències creieu que hi
ha al món? L’educador/a escriu a la pissarra
les interferències que els nois i les noies
diguin, els fa reflexionar sobre un exemple
que coneguin o dels quals hagin sentit a
parlar i sobre la responsabilitat personal
en aquestes interferències (hàbits de
consum...) i la manera de transformar-les en
connexions. Si és possible s’han d’agrupar
les interferències que vagin sorgint segons
el grup de què formen part i que anirem
treballant progressivament. La idea és
generar un coneixement compartit a partir
de les aportacions dels infants.
◗
◗
◗
◗

Deute extern
Interferències simbòliques
Interferències militars
Polítiques migratòries

◗ Una vegada s’hagi acabat la reflexió
es mostraran el conjunt d’interferències
i s’apuntaran les que no s’han esmentat
anteriorment. Apunts per a l’educador/a
corresponents a algunes de les fotografies:
◗ Ambientals: per exemple, l’abocador
tecnològic gegant a Agbogbloshie (Ghana).
◗ Deute extern: per exemple, alguna
caricatura sobre les conseqüències del
deute extern a l’Àfrica.
◗ Militars: per exemple, un mapa de l’Àfrica
fet amb fotografies de bales.
◗ Simbòliques: per exemple, una imatge
de la televisió com un dels instruments
que ens transmet aquestes interferències.
◗ Migratòries: per exemple, una imatge de
la tanca de Ceuta i Melilla.
◗ Comercials: per exemple, una fotografia
de la campanya Roba Neta.
Vegem ara amb més detall algunes
d’aquestes interferències, amb les
causes i els efectes.

									
Deute extern o deute etern?

◗ Sabeu què és el deute extern?
Reflexió: durant les independències, els
països del sud van necessitar diners per
posar en funcionament les seves pròpies
estructures d’estat i infraestructures. Alguns
organismes internacionals del nord, com el
Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc
Mundial (BM), van deixar-los uns diners que
els països del sud havien de tornar i pagarne, a més, els interessos (com si anem a
demanar una hipoteca al banc per comprar
una casa).
Els interessos a pagar cada vegada pujaven
més i més i el deute dels països del sud
creixia i creixia, i els països havien de
demanar nous crèdits per poder pagar el
deute. Fins que els anys 1980 Mèxic va
dir que no podia pagar. Arran d’això els
organismes internacionals van començar
a tenir por que els altres estats fessin el
mateix i no paguessin i per això van crear
els Programes d’Ajust Estructural, un
conjunt de mesures a les quals s’han de
sotmetre els països deutors perquè se’ls
abaixi el deute. Entre les mesures hi ha
reduccions salarials, reduccions de les
partides socials o l’entrada de productes i
empreses estrangeres. Mesures que creen
més desigualtats socials.
◗ Penseu que aquest deute s’ha de
pagar? Es pot perdonar? Per què?
Reflexió per a l’educador/a:
◗ Molts des diners van ser malbaratats
pels governs, uns governs que no foren
elegits democràticament, sinó que van ser
imposats per les exmetròpolis, és a dir, pels
països del nord.
◗ Els països del sud han pagat ja el deute
i els interessos de sobres, a través dels
ajustos estructurals esmentats anteriorment,
per exemple, a través de les exportacions
de recursos naturals a un baix preu o de
mesures comercials que permeten als
països creditors de fer-hi grans negocis.

◗ Deute il·legítim: molts dels diners s’han
fet servir per comprar armes, finançar
guerres i augmentar la riquesa personal
de dictadors i governants. Aquest deute
és, doncs, il·legítim: no l’ha de pagar la
població a través dels impostos perquè no
s’ha beneficiat dels diners, no s’han utilitzat
per a obres o béns públics que beneficien el
desenvolupament del país i la comunitat.
◗ Creieu que això es pot reproduir en
algun país europeu? Per què? Aquesta
situació també es viu actualment a Grècia,
Portugal i Espanya:
◗ Recordeu les imatges de les
manifestacions a Grècia? L’ FMI i el BM
imposaven els plans estructurals al país
perquè els pagués el deute.
◗ Espanya: l’estiu del 2011 es va canviar
la constitució (article 135) perquè a
partir d’aleshores el pagament del deute
fos prioritat absoluta, abans i tot que les
inversions socials.
◗ A través d’una vinyeta, que mostra
que el deute és com un monstre que cal
alimentar perquè no et devori, es fomenta
la reflexió. Quina conclusió en traieu? El
deute és una interferència que impedeix el
desenvolupament autònom i sostenible dels
països del sud.
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Desenvolupament del mòdul 2:
Activació de coneixements previs 									

Contrastos

Interferències ambientals:

Interferències ambientals:
coltan

◗ Creieu que l’Àfrica és un continent ric
o pobre? Per què?
Hi ha mapes que mostren que l’Àfrica és
un continent molt ric en recursos naturals,
la major part dels quals són explotats
(saqueig) per empreses del nord i consumits
també al nord global (diamants, or, cafè,
xocolata, petroli...). Aquests productes
quasi no es consumeixen a l’Àfrica.
◗ Algunes de les interferències
ambientals...
N’hi ha de molts tipus: trasllat als països del
sud de les indústries més contaminants;
compra de grans extensions de terra
per a la producció d’agrocombustibles o
per prevenir l’escassetat de recursos de
països del nord; deixalleries de residus
nuclears; biopirateria (pràctica a través de
la qual investigadors o empreses utilitzen
il·legalment la biodiversitat dels països
del sud i els coneixements col·lectius
dels pobles indígenes o camperols per
realitzar productes i serveis que s’exploten
comercialment o industrialment sense
autorització prèvia)...
◗ Fotografies suggerides:
◗ Abocador de deixalles electròniques a
Ghana (Àfrica occidental).
◗ Fuita de petroli a Nigèria (golf de Nigèria).
◗ Residus nuclears apareguts a la costa
de Somàlia després d’un tsunami
(Àfrica oriental).
◗ Explotació de gas a Algèria
(nord de l’Àfrica).

Interferències simbòliques

Polítiques migratòries

◗ Si penseu en l’Àfrica, què us imagineu?
L’educador/a pot escriure a la pissarra els
estereotips i les idees sobre el continent que
han sorgit. Algunes idees per a la reflexió:
◗ Salvatge-primitiu: des d’Europa
considerem que les formes de vida
diferents de les nostres són primitives
i per això inferiors, poc evolucionades,
perilloses, extremistes...
◗ Pobresa: és un concepte relatiu.
Les imatges que ens arriben de l’Àfrica
són de pobresa, però és el continent
que aporta el 46% de diamants del
món, el 32% d’or, és ric en aigua i en
biodiversitat... El problema és que
aquesta riquesa no repercuteix en el
benestar de la societat.

Com hem vist fins ara les interferències
imposades pels països del nord impedeixen
el desenvolupament humà dels països del
sud i fan que la emigració sigui una opció
per a moltes persones del sud.

◗ L’Àfrica és en part la imatge que els
mitjans de comunicació ens mostren, però
també és innovació (mostrar fotografies).
Us la imaginàveu així? Per què?

◗ Així com de vegades el nord afavoreix
la immigració (com a Espanya durant
l’època de la construcció, per fer feines que
la gent del país no volia realitzar perquè
estaven mal pagades), unes altres vegades
construeix enormes murs i tanques com a
Ceuta i Melilla o a Mèxic per obstaculitzar
l’arribada de persones immigrades.

Suggeriments de fotografies: una imatge
de Johannesburg (Sud-àfrica), centre
comercial Marocco Mall (Casablanca),
platja de Madagascar.

◗ Però des dels països del nord s’imposen
fortes polítiques per frenar la migració.
Vegem-ne algunes:
◗ Mecanismes dels països del nord per
filtrar o afavorir selectivament aquelles
persones dels països del sud que siguin
“útils” per a la seva economia (immigració
de dones llatinoamericanes per a l’atenció
de les famílies i la gent gran o treballadors
africans per recollir la fruita).

◗ Recordeu el dret de la lliure circulació de
persones que vam veure en el primer taller?
Com penseu que aquests murs vulneren
aquest dret humà?
◗ Apunts sobre les fotografies:
treballadors africans en obres de
construcció d’infraestructures a Espanya
i la tanca que separa Mèxic dels EUA.

													

◗ Algunes preguntes per començar el debat:
◗ Teniu telèfons mòbils d’última generació?
◗ Quant de temps fa que vau comprar el
telèfon? Quant de temps us dura?
◗ Ara mirarem un petit documental sobre
els telèfons mòbils i el coltan. Sabeu què
és aquest material? D’on s’extreu? Per
què s’utilitza? Apunt tallerista: el coltan és
un mineral molt escàs al món que s’utilitza
per a productes d’alta tecnologia (míssils,
ordinadors, telèfons mòbils...). El Congo
posseeix el 80% de les reserves mundials
de coltan a més de grans mines de
diamants, cosa que hi va generar i alimentar
la guerra (1997-2003), també coneguda
com la guerra del coltan perquè el que
estava en joc era el control de les mines
d’aquest material. La guerra va causar més
de cinc milions de morts, molts milions
de persones desplaçades i refugiades i la
violació de milers de dones i nenes. Tot i
que la guerra s’ha acabat, el tràfic il·legal de
coltan continua actualment.
◗ Vídeo: www.tv3.cat/videos/3396070/Elsmobils-i-les-mines-de-coltan (durada: 8’52’’)
El vídeo és una entrevista feta per TV3 al
director de la pel·lícula Blood in the Mobile.
El documental es troba a internet subtitulat
en castellà.
Reflexions per al debat
◗ Algú de vosaltres havia sentit a parlar
abans d’aquest problema? Sí? No?
Per què penseu que no se’n parla?
◗ Recordeu què era una interferència?
Quines n’hem vist al documental?
◗ Comercials: condicions laborals, morts,
salaris de misèria...
◗ Militars: control de grups armats,
por, morts...
◗ Ambientals: explotació de recursos
naturals sense control, destrucció de
la selva i l’ecosistema...

Què impliquen aquestes interferències a la
població local? Guerra; beneficis econòmics
a poques persones i misèria i dures
condicions de vida per a moltes persones;
treball infantil; pèssimes condicions laborals.
Recordeu els drets humans que vam veure
al primer taller? Quins s’han vist vulnerats
durant el documental? Treball infantil, dret
de viure en pau, dret d’ un habitatge digne...
Què penseu de les empreses telefòniques
que fabriquen mòbils amb aquest material?
Són quasi totes?
◗ Quines alternatives apunta el director de
la pel·lícula per solucionar el problema?
◗ Empreses: segons el director, no han de
les que solucionin el problema, però penseu
que nosaltres podem pressionar-les perquè
canviïn d’actitud? Com? (campanyes de
pressió política, boicot...)
◗ Govern: lleis per il·legalitzar l’ús de
minerals relacionats amb els conflictes
armats; polítiques per prohibir la feina infantil
en tota la cadena de subministrament dels
materials i la fabricació...
◗ Nosaltres: què hi podem fer?
◗◗ Consum responsable.
◗◗ Campanyes d’incidència: un cas
semblant va ser la campanya “Diamants
de la guerra” de Sierra Leone, minerals
que servien també per finançar la guerra.
Després d’una gran campanya de pressió
política es va aconseguir que les empreses
certifiquessin que els diamants que venien
no provenien de conflictes armats.
◗◗ També hi ha algun telèfon no fabricat amb
coltan procedent de conflictes armats.
L’empresa que els fa, Fairphone.com,
també garanteix que no hi ha explotació
laboral en la seva fabricació. A més a més
aquesta empresa demostra que és
possible el comerç just perquè treballa on
hi ha les altres empreses de telefonia:
extreu el Coltan al Congo i fabrica el
mòbil a la Xina.

Les interferències ambientals del coltan
◗ Es projecta algun mapa del comerç de
coltan mundial des de la seva extracció
als residus generats:
◗ Extracció: República Democràtica del
Congo (posseeix el 80% de les reserves
mundials d’aquest mineral) i Austràlia; hi
ha més països productors com Colòmbia
i el Brasil.
◗ El mineral es fon en fàbriques de Malàisia.
◗ S’exporta al Japó, els països del nord
d’Europa i l’Índia.
◗ Es consumeix preferentment (ordinadors,
mòbils...) a Europa occidental, els Estats
Units i Austràlia.
◗ Els residus generats es porten a
deixalleries de l’Índia i l’Àfrica occidental.
Us recordeu d’aquesta foto? L’hem vista
anteriorment: és un abocador de deixalles
electròniques de Ghana.
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Desenvolupament del mòdul 2:
Contrastos

													

Connexions
Recordeu quins eren els beneficis d’establir
connexions i no interferències entre el sud i
el nord? Quins?
Sabeu d’iniciatives que treballin per crear
connexions i construir un altre model de
globalització? Quines? Es poden escriure a
la pissarra i agrupar-les per tipologies:
◗ NOSALTRES, CIUTADANIA:
◗ Campanyes internacionals: normalment
són impulsades per ONG o organitzacions
socials del nord i tenen per objectiu
sensibilitzar i informar la població sobre
les desigualtats que es produeixen i fer
pressió als governs perquè duguin a terme
mesures que puguin reduir els danys sobre
la població.
◗ Moviments socials del sud i del nord:
grups de persones que treballen
desinteressadament per transformar les
injustícies socials i construir alternatives
perquè les persones puguin tenir una
bona vida.
◗ Iniciatives de consum responsable i
comerç just: tenen per objectiu conscienciar
la població sobre la responsabilitat personal
dels seus hàbits de consum.
◗ GOVERNS: criteris ètics en la compra
pública i coherència de polítiques
(cooperació pel desenvolupament, comerç
internacional, migracions...).
◗ EMPRESES: criteris ètics en el comerç
internacional.

Exemples de connexions
Apunts per al tallerista: veure exemples de
connexions, no cal aprofundir en totes les
iniciatives, sinó en les que el jovent es pugui
sentir més familiaritzat o interessat.

importants i buscar alternatives
als problemes socials derivats del
neoliberalisme i la mundialització
econòmica. La primera reunió va ser
l’any 2001 a Porto Alegre (Brasil).

◗ Campanyes internacionals de
sensibilització i pressió política:
◗ Campanya per l’abolició del deute extern:
va néixer durant els anys 1990 i ha tingut
victòries aconseguint que es condonés
totalment o parcialment el deute extern
d’uns quants països. A l’Estat espanyol
i a Catalunya aquest moviment va tenir
molta força i les mobilitzacions d’ONG i
moviments socials van fer possible que
el govern català i les administracions
públiques locals fessin esforços per destinar
un 0,7% dels impostos a projectes de
cooperació i desenvolupament al sud. És
una fita que encara no han assolit, a escala
pressupostària, totes les administracions.

◗ Iniciatives de consum responsable:
◗ Campanya Roba Neta: campanya
internacional que va néixer els anys 1980
i és activa en deu països europeus. Té per
objectiu d’exigir els drets fonamentals del
treballadors i les treballadores que fabriquen
la roba que vestim.

◗ Armes sota control: campanya
internacional per crear tractats
internacionals perquè es controli el comerç
d’armes i evitar que es venguin a països
que les utilitzen contra la població civil en
manifestacions, dictadures...
◗ No amb el meu mòbil: campanya
internacional que demana que les empreses
garanteixin que els mòbil que produeixen no
s’elaborin amb coltan provinent de països
en guerra.
◗ Moviments socials del sud i del nord:
◗ Via Campesina: és un moviment
internacional nascut el 1993 que agrupa
milions de camperols i camperoles, petits
i mitjans productors, pobles sense terra,
indígenes, migrants i treballadors agrícoles
de tot el món. Defensa l’agricultura
sostenible a petita escala com una manera
de promoure la justícia social i la dignitat.
◗ Fòrum Social Mundial: el Fòrum Social
Mundial (FSM) és una reunió anual que
porten a terme molts moviments socials
del sud i del nord amb l’objectiu de
celebrar la diversitat, debatre temes

Avaluació

													

El procés de reflexió per elaborar tuits
serveix d’avaluació de l’aprenentatge
dels joves, però si es disposa de
temps es recomana de reflexionar,
asseguts en rotllana, a partir de
preguntes com:

◗ Què he après després del taller?
◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquestes desigualtats locals i
mundials?

◗ El treball d’aquest taller m’ha
fet canviar alguna opinió?
◗ Què canviaries de l’activitat?

◗ Com m’he sentit durant el taller?

I nosaltres?
Amb el vídeo hem vist una interferència
concreta (ambiental), però durant el taller
n’hem vist unes quantes més. Quines?
Els joves faran grups de tres o quatre
persones i seleccionaran alguna de les
imatges que els hagi impactat més o alguna
qüestió que s’hagi reflectit al vídeo i que
els hagi impressionat, i realitzaran eslògans
curts, d’un màxim de cent caràcters, per
denunciar les interferències.
◗◗ Procés:
◗ Si l’aula disposa d’ordinadors i de
connexió a internet: els nois i les noies
escriuran tuits i posteriorment es penjaran
al bloc de la campanya. Estructura del tuit:
◗◗ 1) Nom de la interferència;
◗◗ 2) Fotografia de la interferència, i
◗◗ 3) Eslògan (un màxim de cent caràcters).
◗ Si l’aula no disposa de connexió a
internet: el jovent redactarà els tuits en
cartolines, segons el procediment anterior
(les fotografies, les podem substituir
per dibuixos simples i esquemàtics).
Posteriorment l’educador/a fotografiarà
els eslògans i els penjarà al bloc de la
campanya.

Per saber-ne més
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Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment els
conceptes interferències, globalització,
desenvolupament humà i sostenible,
inclusió social, deute extern, deute
il·legítim, interferències, nord-sud global
i transnacionals, podeu fer-ho al glossari
de la guia.
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Mòdul 3

GUIA PEDAGÒGICA.

Art i IAP sobre
drets humans

Bloc
de secundària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones crítiques,
responsables, solidàries i actives
en la defensa dels drets humans
i la participació democràtica
orientades a la construcció d’una
societat més justa i equitativa.

A través de la metodologia educativa de la investigació
acció participativa (IAP) el jovent construirà els seus
propis fotorelats sobre les desigualtats socials que tenen
lloc al seu entorn més immediat, barri, ciutat, poble...

com és la fotografia. L’acció es durà a terme a l’aula i al
carrer. Elaboraran fotorelats sobre desigualtats locals i
mundials, que posteriorment difondran al seu municipi, bé
físicament o bé per les xarxes socials.

L’objectiu de l’activitat és que els nois i noies es
converteixin en subjectes actius i realitzin accions
de denúncia sobre la vulneració dels drets humans i
l’existència de desigualtats utilitzant una tècnica artística

Durada de l’activitat: 4 hores
SECUNDÀRIA

Objectius:
◗ Conèixer la fotografia social i els principis ètics amb
l’ús d’imatges.
◗ Visibilitzar les vulneracions dels drets humans (DH) i
reflexionar críticament sobre les vinculacions amb les
desigualtats socials i la seva invisibilització als mitjans
de comunicació convencionals.

◗ Afavorir la participació i reflexió activa a través
de la investigació acció participativa (IAP) del jovent
en el seu entorn més immediat i impulsar la reflexió
sobre les connexions i vinculacions entre desigualtats
socials i vulneració dels DH.
◗ Fomentar la creativitat i participació activa de les
noies i els nois a través de la fotografia social i la IAP.

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Introducció dels temes vinculats al taller
amb el suport d’imatges i l’explicació de
l’educador/a:
◗ Què és la fotografia social.
◗ Desigualtats i drets humans.
◗ Codi ètic: recomanacions ús imatge.
◗ Planificació recorregut pel barri.
◗ Marcar el recorregut, normes, grups únic o
petits grups i objectiu de l’activitat: investigar
les desigualtats per fer fotorelats per difondre.
◗ Definir quina desigualtat i fotorelat
volem treballar.

1. Recorregut pel barri on fotografiaran
les desigualtats i injustícies socials que
identifiquin. És una descoberta de l’entorn
a través de la fotografia.

Durada: 1 hora

Tercera part
Avaluació

Asseguts en rotllana abans
d’acabar l’activitat:
◗ Què he après després del taller?
◗ Què m’ha sorprès?
◗ En quin sentit m’afecten a mi aquestes
Durada: 1:30 hores
desigualtats locals i globals?
◗ Com m’he sentit?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
2. Elaboració del fotorelat. A partir de les
canviar alguna opinió?
fotografies fetes els infants elaboraran un text ◗ Has trobat útil el treball final?
d’uns 500 caràcters per acompanyar-les.
Durada: 30 minuts
Caldrà definir quina desigualtat i fotorelat
volem treballar. Per facilitar-ho es pot utilitzar
l’annex 1 i/o 2.
Durada: 1 hora

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges projectades.
◗ Fotocòpies del mapa del barri o
poble, retoladors i colors per traçar
els recorreguts.

◗ Annex 1. Preguntes per descobrir la
meva imatge de les desigualtats
(pàg. 66).
◗ Annex 2. Construïm un fotorelat
(pàg. 67).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb àudio.
◗ Projector i pantalla.
◗ Càmeres de foto o mòbils.
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S3.
Art i IAP sobre
drets humans
Desenvolupament del mòdul 3:
Activació de coneixements previs 									
Introducció a l’activitat.
La fotografia social
◗ Què és un fotorelat?
Amb l’activitat que comencem volem
utilitzar la fotografia per denunciar i
visibilitzar les desigualtats socials que hi
ha al nostre barri, poble o ciutat. Ho farem
a través del fotorelat.
El fotorelat consisteix a elaborar una
historieta, amb un guió senzill i curt, que
es transmet a través de vinyetes amb
imatges fotogràfiques o un text. Per a
l’activitat necessitem, doncs, la fotografia
i la construcció del text.
◗ La fotografia
Hi ha moltes menes de fotografies. S’han de
projectar diferents tipologies de fotografies.
Cada mena de fotografia té uns objectius
amb què volem transmetre sensacions i
emocions diverses. Aquests són només
alguns dels molts tipus de fotografia que
hi ha:
◗ Fotoperiodisme: fotografies que
acompanyen les notícies o són notícia
per si mateixes. Aquest gènere es va
desenvolupar a partir del segle XIX i va
néixer de la mà dels conflictes polítics
i socials. Són un registre de moments
històrics i es caracteritzen per tenir una
certa objectivitat.
◗ Fotografia artística: és un mitjà
d’expressió i de creació artística de
qui fotografia.
◗ Fotografia publicitària: tenen per objectiu
de vendre algun producte o servei.
Per construir el fotorelat sortirem al carrer
a explorar l’entorn i farem fotografies
reivindicatives o socials. Què penseu que
és una fotografia social?

◗ La fotografia social
A partir d’algunes imatges i de les
característiques de la fotografia social, com
ara la denúncia, la crítica de les desigualtats
socials i el fet que vol canviar la realitat,
construirem una “definició” conjunta que
tothom comparteixi i tingui clara. És molt
important perquè ajudarà a saber als nois i
noies què fotografiar i què volen transmetre
amb les fotografies que facin.
Què volem nosaltres? Fer servir la fotografia
per denunciar com les desigualtats socials
afecten els drets humans en el nostre entorn
més proper (barri, poble, ciutat).
◗ El codi ètic
Creieu que tot s’hi val quan es fan
fotografies? Per què?
Les fotografies no mostren la realitat, sinó
el que els nostres ulls veuen i el que volem
mostrar. Per això és important seguir uns
principis quan fem fotografies, i més si hi
apareixen persones. Ens agraden les fotos
on sortim lletjos? Als altres tampoc...
Alguns consells a tenir en compte:
◗ No s’han de manipular les imatges.
◗ Cal demanar permís a les persones abans
de fotografiar-les.
◗ S’ha de recordar el lloc on fem la
fotografia perquè després serà important
per escriure-ho a sota i que no es
confonguin llocs ni situacions.
◗ Cal mostrar la dignitat i força de les
persones. No fa falta mostrar un infant sudafricà amb la panxa inflada, els ulls tristos i
ple de mosques per transmetre, a qui veu
la fotografia, que en zones de l’Àfrica hi ha
problemes de desnutrició infantil.
Què en penseu?
◗ No s’ha d’incitar a la violència.

◗ Cal respectar les persones sense
discriminacions.
◗ Cal evitar escenes de misèria i patetisme.
Per què creieu que són importants
aquests consells? Algunes idees:
◗ Un dels drets humans és que totes les
persones som éssers humans dignes. Per
això les imatges que generen desigualtats,
misèria, patetisme... no mostren aquesta
dignitat. Com us sentiríeu vosaltres si us
fotografiessin com no voleu que els altres
us vegin o us recordin?
◗ La manipulació de les imatges (fer veure
una cosa no real) no és un dels objectius
de les nostres fotografies per a l’activitat.
Volem fotografiar coses que passen a
l’entorn i que moltes vegades s’amaguen
o no es mostren.
◗ Aquests consells són importants
perquè amb les nostres fotografies volem
no sols mostrar les desigualtats, sinó
que serveixin perquè les persones que
les mirin es conscienciïn que aquestes
desigualtats no són bones, que les hem
de transformar actuant-hi per aconseguir
un món més just i equitatiu.

													
◗ Alguns trucs
Plans fotogràfics:
◗ Pla panoràmic. Enquadra un paisatge o
escenari ampli. El personatge no hi apareix
o queda diluït en l’entorn.
◗ Pla detall. L’enquadrament retalla un
detall del personatge diferent de la cara.
◗ Primer pla. Capta el rostre de la persona.
Punts de vista
◗ Angle normal. La càmera és a l’altura dels
ulls del personatge.
◗ Contrapicat. La càmera se situa a sota
del personatge (té per efecte engrandir el
personatge).
◗ Picat. La càmera se situa per damunt
del personatge (té per efecte empetitir el
personatge).

◗ El recorregut
◗ Planificar, tant com sigui possible, el
recorregut pel barri, poble o ciutat. Que els
infants pensin en desigualtats socials que es
viuen al seu entorn i que entre tota la classe
s’estableixi la ruta. Per això utilitzarem les
fotocòpies del mapa i retoladors per marcar
el recorregut.
◗ És important que quedi clar que han
d’observar, descobrir, investigar i fer
fotografies que reflecteixin desigualtats
locals i globals, perquè després cadascú,
individualment, utilitzarà una de les
fotografies per fer un fotorelat per difondre a
la ciutadania.
◗ Aclarir i consensuar les normatives pel
bon funcionament de l’activitat: anar tota la
classe en grup, fer grups petits, horaris de
trobada, etc.
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Desenvolupament del mòdul 3:
Contrastos

													

◗ 1. Recorregut pel barri on el jovent
fotografiarà les desigualtats socials que
identifiqui (1.30 hores).
L’activitat és una descoberta de l’entorn
a través de la fotografia. El més important
és que els nois i les noies aprenguin a
observar la realitat del barri, a donar-se
un cert temps per mirar tranquil·lament
l’entorn, potser d’una manera que no
havien fet mai abans. També que aprenguin
a mirar críticament, a qüestionar-se què
veuen, a interpretar i fotografiar, és a dir, a
expressar allò que més els crida l’atenció,
que pensen que representa alguna
desigualtat o injustícia.
Cada noia i noi tindrà diferents mirades,
interpretacions i expressions d’una realitat i
se’n fomentarà la creativitat individual.

◗ 2. Elaboració del fotorelat (1 hora).
Elaboració d’un text d’uns cinc-cents
caràcters per acompanyar les fotografies
fetes prèviament.
Alguns consells per elaborar el text:
◗ Cal reflexionar sobre les desigualtats
socials i els drets humans al barri.

Avaluació

													

El procés d’elaboració del fotorelat
serveix d’avaluació de l’aprenentatge
dels joves, però si es disposa de
temps es recomana de reflexionar
asseguts en rotllana, a partir de
preguntes com:

◗ Què he après després del taller?

◗ Com m’he sentit?

◗ Què m’ha sorprès?

◗ El treball d’aquest taller m’ha
fet canviar alguna opinió?

◗ En quin sentit m’afecten a mi
aquestes desigualtats locals i
mundials?

◗ Has trobat útil el treball final?

◗ Selecciona la fotografia que t’agradi més.
No cal que sigui la més artística, sinó la que
expressi allò que t’ha cridat l’atenció de la
realitat i la que et faci sentir més còmode
per escriure el relat.
◗ El text haurà de tenir dues parts bàsiques:
◗◗ Crítica sobre les desigualtats socials
locals i globals.
◗◗ Propostes de millora de les
desigualtats identificades
individualment i col·lectivament.

Per saber-ne més

											

Bibliografia
◗ Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament.
Recomanacions per a l’ús d’imatges en
el marc del Codi ètic i de Conducta.
www.federacio.ongd.org/fcongd//noticies/
show/id/71
◗ MOSANGINI, Giorgio.
Documentals per a la Transformació.
Guia per a l’elaboració de documentals
socials participatius.
ACSUR-Las Segovias, Barcelona, 2010
www.acsur.org/Guia-Documentals-per-a-la
◗ SUÁREZ FERNÁNDEZ, Antonio.
Lenguajes Secundarios. El Fotorrelato.
Departamento de Educación Plástica y
Visual I.E.S Barajas, Madrid, 2003
http://ies.barajas.madrid.educa.madrid.
org/d_plastica/apuntes_imagen_expresion/
el_fotorrelato.pdf
◗ BÉCQUER CASABALLE, A.
Documentalismo Fotográfico.
Argentina, 2002
www.fotoperiodismo.org/FORO/files/
fotoperiodismo/source/html/textos/bequer2.
htm

Imatges utilitzades i més
recursos fotogràfics
◗ AGUDO, Alejandra.
“Educar en derechos”, dins a El País.
Madrid, 2014
http://elpais.com/elpais/2014/05/22/
fotorrelato/1400758645_209450.html#14007
58645_209450_1400855227
◗ World Press Photo
www.worldpressphoto.org
◗ Visa pour l’Image
www.visapourlimage.com

Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment els
conceptes fotografia social, desigualtats
socials, investigació acció participativa,
fotorelat, drets humans i educació
transformadora, podeu consultar el
glossari.
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GUIA PEDAGÒGICA.

Art i IAP sobre
drets humans
														

Preguntes per
descobrir la meva
imatge de les
desigualtats

ANNEX 2
S3.

Construïm un fotorelat d’una desigualtat								
DRET

DESIGUALTAT
AL BARRI

◗ 2. Quan penso en les desigualtats del món,
quines imatges em vénen al cap?
◗ 3. Com són les persones del meu barri?
Quina mena de gent hi viu?

◗ 5. I a mi, com m’afecten les desigualtats?
Hi ha coses que no puc fer i unes altres
persones sí? O hi ha coses que jo puc fer i
unes altres persones no? Quines coses?
◗ 6. Quan observo el meu barri, quins
són els llocs on es poden notar
aquestes desigualtats?

Mòdul 3

GUIA PEDAGÒGICA.

Art i IAP sobre
drets humans

◗ 1. Quines desigualtats hi ha al món?

◗ 4. Hi ha desigualtats al barri? Quines?
Com penso que afecten aquestes desigualtats
les persones del meu barri? Què no poden fer
o què els dificulta fer?

Bloc de secundària

Primera fase
#desfemlesdesigualtats

DESIGUALTAT
AL MÓN

IMATGE DE DENÚNCIA

QUÈ FARIES PER DENUNCIAR
LA SITUACIÓ?
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Mòdul 4

GUIA PEDAGÒGICA.

Instruments de defensa i
promoció de drets humans

Bloc
de secundària:
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

Objectiu educatiu:
esdevenir persones crítiques,
responsables, solidàries i actives
en la defensa dels drets humans
i la participació democràtica
orientades a la construcció d’una
societat més justa i equitativa.

Amb aquesta activitat volem donar a conèixer al
jovent la importància dels organismes institucionals i
la importància de la participació social i ciutadana en
la defensa i promoció dels drets humans i la denúncia
de les injustícies i desigualtats socials causades per la
vulneració d’aquests drets.

defensa sinó també augmentar la seva participació activa
en la denúncia de les injustícies que es produeixen en els
eu entorn més immediat, ciutat o barri.

Durada de l’activitat: 2 hores

És per això que l’objectiu d’aquest taller no és només
donar-los a conèixer els instruments i eines de protecció i

SECUNDÀRIA

Objectius:
◗ Conèixer els instruments de defensa i promoció de
drets humans a nivell local i internacional.
◗ Descobrir les eines i mecanismes de la incidència
social i política.

◗ Adquirir els recursos necessaris per l’elaboració
d’una campanya de sensibilització i denúncia de les
desigualtats socials que es viuen en l’ entorn més
immediat del jovent (escola, barri, ciutat...).

Dinàmica:
Primera part
Activació de coneixements previs

Segona part
Contrastos

Tercera part
Avaluació

Amb l’ajuda d’imatges introduirem els
conceptes bàsics del taller.
◗ Desigualtats i injustícies socials.
◗ Relació entre desigualtats socials i
drets humans.
◗ Organismes locals i internacionals de
defensa i promoció dels drets humans.
◗ Instruments d’incidència social i política
en l’àmbit local i internacional.

El jovent elaborarà en petits grups de treball
l’estructura bàsica d’una campanya de
denúncia de les desigualtats socials del seu
entorn més immediat (escola, barri, ciutat...).
A partir del treball dels grups, els nois i noies
elaboraran l’estratègia d’incidència social
i política per a la difusió dels fotorelats i
postalfree elaborats al taller d’Art i IAP
sobre Drets Humans.

Asseguts en rotllana abans
d’acabar l’activitat:
◗ Què he après després del taller?
◗ Com m’he sentit durant el taller?
◗ El treball d’aquest taller m’ha fet canviar
alguna opinió?
◗ Com defenso els drets humans?
◗ Participo en algun espai en què
els defensi?
◗ Què canviaries de l’activitat?

Durada: 1 hora

Durada: 10 minuts

Durada: 50 minuts

Material:
Material educador/a:
◗ Imatges projectades.
◗ Fotocòpies fitxes elaboració campanya
(vegeu l’annex, fitxa 1, pàg. 74).

Requisits tècnics i espai:
◗ Ordinador amb connexió a Internet.
◗ Projector i pantalla.
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S4.
Instruments de defensa i
promoció de drets humans
Desenvolupament del mòdul 4:
Activació de coneixements previs 									

													

Desigualtats socials i
vulneració dels DH

Espais de participació

◗ A partir d’una fotografia o del lema
“Mientras haya injusticia no habrá paz
social” reflexionarem i recordarem
conceptes ja esmentats al taller de Drets
Humans i desigualtats socials. Per activar
aquests coneixements previs ens podem
ajudar d’aquest conjunt de preguntes
referents a la fotografia o el lema esmentat:
◗ Què observem a la imatge?
◗ Què vol dir pau social?
◗ Quin significat creieu que té?
◗ Pau social: la pau no és sols l’absència
de guerra (violència directa), sinó també
l’absència de violència indirecta (sous
baixos, desigualtats, manca d’educació
pública i de qualitat...). La pau social
s’entén, doncs, com l’absència de totes les
formes de violència.
◗ L’objectiu d’aquesta activitat és que el
jovent relacioni els continguts apresos al
primer mòdul amb la imatge i d’aquesta
manera els tingui presents en el
desenvolupament del taller.

Qui s’encarrega de promoure i
defensar els DH?
◗ Els drets humans són universals i com
hem vist vulnerar-los genera injustícies i
desigualtats socials. És per això que hi ha
una sèrie d’organismes que s’encarreguen
de defensar-los. Qui penseu que
s’encarrega de defensar els DH?
◗ Internacional: ONU. En formen part 193
estats al món, quasi tots, i s’encarrega de
vetllar pels drets humans. Va ser creada el
1945 per promoure la pau al món després
de les conseqüències de la Segona Guerra
Mundial. La Declaració Universal dels
Drets Humans fou redactada i aprovada
per l’assemblea general de l’ONU el 1948.
En formen part uns quants organismes,
entre els quals hi ha el Tribunal Penal

Internacional, que és l’encarregat de jutjar
persones que han comès greus violacions
de drets humans (crims de guerra,
genocidis, crims contra la humanitat...).
Apunt: l’ONU és formada per estats i els
seus interessos (econòmics, polítics...)
dificulten, moltes vegades, que aquest
organisme faci la seva tasca de manera
correcta. Recordeu les interferències del
taller anterior? Penseu que podria ser
això (els interessos de certs països) una
interferència?
◗ Europa: a la UE es va aprovar la Carta de
Drets Fonamentals de la Unió Europea, i el
mateix Consell d’Europa ha de vetllar pel
seu compliment.
◗ C) Catalunya i Espanya: la Constitució
espanyola i l’Estatut d’Autonomia català
integren els drets humans en el seu interior.
Això significa que els governs han de vetllar
pel seu compliment.
◗ D) La ciutadania: la societat civil ha
creat organitzacions com les ONG i
els observatoris de drets humans, que
serveixen també per vigilar que els DH
es compleixin i respectin.
◗ Creieu que aquests mecanismes són
suficients? Es respecten els DH al món?
I a casa nostra?

Espais d’incidència
◗ Com hem vist no són suficients els
organismes com l’ONU i les lleis d’un país
perquè es respectin els drets humans.
Els DH són conquestes de la humanitat i
depèn de nosaltres que es respectin i es
compleixin, ja sigui a casa nostra o a la resta
del món? Penseu que les persones podem
fer coses perquè es compleixin? Quines?
◗ Aquests són alguns exemples d’accions
a l’abast de tothom. Sabríeu dir, a partir de
fotografies projectades (una manifestació,

un boicot, una campanya, un exemple de
desobediència civil), quines són aquestes
accions?
◗ Manifestacions: per denunciar el racisme,
per exigir condicions laborals dignes... Hem
participat en alguna manifestació? Era per
defensar algun dret humà?
◗ Boicot: sabeu què és? El boicot és
una acció duta a terme per persones del
mateix país o de tot el món de manera
simultània. Una imatge possible és el
boicot per demanar que la gent no compri
productes fabricats a Israel. Quin és
l’objectiu d’aquesta acció? Doncs que si
les persones deixem de comprar aquest
productes, les empreses que els fabriquen
probablement es queixaran al seu govern
perquè tenen pèrdues, i amb això es vol
pressionar el govern d’Israel que deixi de
bombardejar Gaza.
◗ C) Campanyes: les duen a terme
organitzacions com les ONG i tenen per
objectiu de fer conèixer a la població una
temàtica concreta, perquè puguem actuar
en contra d’alguna injustícia.
◗ D) Desobediència civil: una imatge
possible és un casc militar amb una flor.
A l’Estat espanyol hi havia el servei militar
obligatori. Això significa que tots els homes
havien d’anar a fer la mili. Però n’hi havia
alguns que no volien agafar les armes
perquè rebutjaven la guerra. Davant d’això
molts nois van desobeir la llei, la de prestar
el servei militar, perquè la trobaven injusta,
i alguns van ser empresonats i perseguits.
Però al cap d’alguns anys van aconseguir
que el servei militar no fos obligatori i que
ningú a Espanya hagués d’agafar les armes
si no volia fer-ho.
◗ Penseu que aquestes accions serveixen
d’alguna cosa? Sí? No? Per què?

◗ Com hem vist és molt important la
participació de cadascú de nosaltres en la
defensa i promoció dels DH. De vegades
pensem que encara som massa joves per
fer boicots o participar en manifestacions,
però hi ha moltes coses que podem fer des
d’aquí, des de l’escola.
◗ Assemblees d’estudiants: hi ha
assemblees a la vostra escola? I a l’aula?
Per què serveix una assemblea? Penseu
que a partir d’una assemblea podem
vetllar perquè no hi hagi injustícies a
l’aula o a l’escola?
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya. Va néixer el 1979 amb dos
objectius bàsics:
◗◗ Fomentar i dinamitzar la participació
juvenil a través de dos eixos: promoure la
participació dels joves individualment i donar
suport i coordinar l’associacionisme juvenil.
◗◗ Fer d’interlocutor amb l’administració:
exercir de pont entre l’administració, les
entitats i els joves per defensar els interessos
del jovent amb un posicionament crític.
◗ European Youth Forum: és una
organització internacional que agrupa
els consells nacionals de joventut i
organitzacions internacionals de joventut
no governamentals que representen els
interessos dels joves del conjunt d’Europa.
Havíeu sentit a parlar d’aquestes dues
organitzacions? Us agradaria de participar-hi?
Penseu que poden ser útils?

I nosaltres?
Recordeu els fotorelats que vau elaborar
fa algunes setmanes? El que vam fer
va ser fotografiar injustícies que tenen
lloc al nostre barri o ciutat. Ara els
utilitzarem i dissenyarem una campanya
per poder difondre les postals i participar
així activament en la denúncia de les
vulneracions de DH.
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Desenvolupament del mòdul 4:
Contrastos

													

Els nois i noies s’agruparan de sis en sis i
se’ls distribuirà la fitxa 1 de l’annex.
Se’ls posarà en situació. A partir d’ara són
un grup d’experts que ha d’elaborar una
campanya per fer possible que les postals
dissenyades arribin a la major part de gent
possible del barri. Així doncs, tindran uns
quinze minuts per pensar les preguntes de
la fitxa i decidir en petit grup les següents
qüestions, que hauran d’apuntar a la
fotocòpia:
◗ Quin és l’objectiu de la campanya?
◗ Qui seran els destinataris: infants, joves,
adults, gent gran...
◗ On? Segons a qui vulguem que arribi la
postal, on l’haurem de distribuir? Escoles,
centres cívics, botigues, biblioteques...
◗ Com ho farem? Quin format utilitzarem
(exposició, pòsters, article en una revista o
per internet...).
◗ Tasques: les persones responsables de
fer les diferents feines perquè les postals
arribin a destinació.
Aquestes indicacions són per a
l’educador/a: es recomana de fomentar
la imaginació del jovent, procurar facilitar
com menys exemples millor i que les
propostes sorgeixin de la reflexió de quina
seria la sensibilització més adequada en el
seu propi context.

Campanya de difusió dels
fotorelats
Quan el jovent hagi acabat el treball de
grup es dedicaran quinze minuts perquè
tots els grups sàpiguen les propostes de
la resta de la classe. En aquest espai la
persona facilitadora del taller anirà omplint
la diapositiva amb totes les propostes
dels grups.

Avaluació

													

El procés d’elaboració de la campanya
serveix d’avaluació de l’aprenentatge
dels joves, però si es disposa de
temps es recomana de reflexionar,
asseguts en rotllana, a partir de
preguntes com:

◗ Què he après després del taller?

◗ Com defenso els drets humans?

◗ Com m’he sentit durant el taller?

◗ Participo en algun espai en què
els defensi?

◗ El treball d’aquest taller m’ha fet
canviar alguna opinió?

◗ Què canviaries de l’activitat?

Finalment es dedicaran vint o vint-i-cinc
minuts a elaborar una proposta conjunta,
a partir de les idees sorgides. El tallerista
haurà d’omplir la columna final del quadre a
partir dels consensos a què s’arribi a l’aula.

Per saber-ne més

											

Bibliografia
◗ Ingeniería Sin Fronteras.
Campañas para la movilización social.
Ingeniería Sin Fronteras, Madrid, 2010
www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url
=http%3A%2F%2Fwww.congde.org%2Fc
ontenidos%2Fdescargar%2Fattachedfiles
%2F1067%2Foriginal%3F1370531025&ei=
xgwCVN55hOto9amA2AY&usg=AFQjCNG
BBiPLxJ00I2bhrPC9v2OzXW8rMw&bvm=
bv.74115972,d.d2s&cad=rja

Webs de referència
◗ Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya:
www.cnjc.cat
◗ European Youth Forum:
www.youthforum.org

Glossari
Si voleu consultar amb més deteniment els
conceptes injustícia social, desigualtats
socials, drets humans, incidència política,
pau global, boicot i desobediència civil,
podeu fer-ho al glossari de la guia.
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Les definicions de les paraules s’han extret
del Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo d’Hegoa
(www.dicc.hegoa.ehu.es).
Les altres definicions són d’elaboració pròpia
o s’indicarà en cada cas la font bibliogràfica
d’on prové.

Glossari
GUIA PEDAGÒGICA
Primera fase
#desfemlesdesigualtats
APRENENTATGE CREATIU PER UNA CIUTADANIA GLOBAL

◗ BOICOT:
“Interdicció de tota relació comercial o
social amb alguna persona, amb alguna
entitat o amb algun país amb el propòsit de
coaccionar-lo o punir-lo.”
Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica d’Enginyers
Industrials de Barcelona.
Breu diccionari d’economia.
2a ed. Barcelona: UPB. ETSEIB. CPDA, 1982. 33 p.

◗ COMERÇ JUST:
“El comerç just és una pràctica d’intercanvi
econòmic solidari que defensa la
comercialització de productes dels països
empobrits a través de mecanismes més
justos amb les famílies productores del
sud i més respectuosos amb el medi. Es
planteja, doncs, com una alternativa al
comerç convencional que es realitza sobre
relacions asimètriques d’intercanvi, i per
això ha d’anar acompanyat necessàriament
de la denúncia i la lluita contra l’injust
sistema de comerç internacional.” (Setem)
Entre els principis del comerç just hi ha:
◗ Creació d’oportunitats per a productores
en desavantatge econòmic.
◗ Retribució digna pel treball.
◗ Transparència en les relacions
comercials i rendició de comptes.
◗ Desenvolupament de capacitats per a
una independència del productor/a.
◗ Eradicació de l’explotació infantil.
◗ Beneficis socials per a les comunitats
productores.
◗ Respecte del medi.
◗ Equitat de gènere: es dóna valor i es
recompensa la feina de la dona.
Setem: www.setem.org/site/cat/catalunya/comerc-just
Característiques del comerç just: www.festacjib.wordpress.com/
comerc-just

◗ CONNEXIONS:
Entenem les connexions com a
globalitzacions contrahegemòniques,
les quals són definides per Boaventura
de Sousa Santos com les “diferents
formes de resistència (iniciatives de base,
organitzacions locals, moviments populars,
xarxes transnacionals de solidaritat,
noves formes d’ internacionalisme obrer)
que intenten de contrarestar l’exclusió
social obrint espais per a la participació
democràtica i la construcció comunitària,
oferint alternatives a les formes dominants
de desenvolupament i coneixement; en
suma, en favor de la inclusió social”.
Aquest activisme transfronterer s’enfoca
en una àmplia varietat d’assumptes, entre

els quals els conflictes relatius a lluites per
l’accés i la distribució dels recursos i serveis
ambientals, anomenats conflictes ecològics
i distributius o de justícia ambiental.
Ortega Espès, D.
Atles de l’anticooperació espanyola als països del sud.
ODG, Barcelona, 2011 (pàg. 5)

◗ DESENVOLUPAMENT HUMÀ
I SOSTENIBLE*:
Procés d’ampliació de les opcions i
capacitats de les persones, que es
concreta en una millora de l’esperança
de vida, la salut, l’educació i l’accés als
recursos necessaris per a un nivell de vida
digne. La formulació de l’enfocament o
paradigma del desenvolupament humà
sorgeix al principi dels anys 1990 com a
resultat d’un procés de crítica a l’economia
del desenvolupament dominant, que es
caracteritza per proposar el creixement
econòmic com a objectiu; per contra,
el desenvolupament humà afirma
que no ha de ser l’objectiu central del
desenvolupament, sinó únicament un
dels seus referents.
◗ DESIGUALTAT SOCIAL:
Distribució i accés desiguals als recursos i
oportunitats en una societat.
Generalitat de Catalunya.
Diccionari de Serveis Socials.
Departament d’Acció Social i Ciutadania, Barcelona, 2010

◗ DESOBEDIÈNCIA CIVIL:
La màxima que diu que “qui obeeix manté
qui mana” és a la base d’aquesta idea.
Encara que sembli mentida, la injustícia
es manté per la nostra col·laboració i
submissió. Gandhi i Martin Luther King la
van aplicar en massa, omplint les presons
de desobedients, però és ja molt abans
quan en podem trobar les arrels. Textos
com els de Thoreau amb el “deure de
la desobediència civil”, d’Etienne de la
Botie amb “el discurs sobre la servitud
voluntària”, de Tolstoi... van ser la base
d’aquestes campanyes multitudinàries. Una
de les idees bàsiques és separar conceptes
com legalitat i legitimitat. No tot el que és
legal és legítim i no tot el que és legítim
és legal. La no-violència creu que quan
ambdós conceptes xoquen cal advocar per
la legitimitat i això normalment comporta
deixar de col·laborar i fins i tot desobeir les
lleis injustes. Exercir aquesta desobediència
i assumir-ne les conseqüències, per
convertir-les en una nova manera de lluita,
es converteix en una eina poderosa. Educar
per a una consciència crítica i per veure tan

evident col·laborar amb el que creiem just,
com no col·laborar amb allò que ens sembla
injust, és a la base de la no-violència.
Cascón, P.
“Acción directa noviolenta y Desobediencia Civil”
dins a Revista Illacrua, núm. 92.
www.noviolencia.org/publicaciones/illacrua.pdf

◗ DEUTE EXTERN*:
Deute públic exterior dels països,
generalment del sud, que té com a
creditors els governs, bancs i més
institucions del nord.
La crisi del deute extern es va
desencadenar oficialment el 1982, quan el
govern mexicà va declarar una moratòria
dels pagaments del deute, una decisió
seguida per més països. Però el problema
es gestava des de temps enrere, amb
l’increment de la concessió de crèdits i el
consegüent endeutament des de finals dels
anys 1960 i, de manera accelerada, durant
els anys 1970 (...).
El desig dels creditors d’una sortida per als
seus capitals coincidia amb la necessitat
dels països del Tercer Món d’obtenir fons
per invertir en el seu desenvolupament
(industrialització, infraestructures, etc.), en
un context de bonança econòmica. Les
despeses militars, sobretot dels països en
conflicte, també han estat una altra causa
important d’endeutament.
Els problemes van començar la dècada del
1980 amb el sobtat augment de les taxes
d’interès i del valor del dòlar, causat en gran
part per la política del govern nord-americà
de Ronald Reagan, que van causar un
gran increment del servei o pagament del
deute, per negociar aquesta normalment en
dòlars i a tipus variable. Aquesta situació,
unida a la recessió econòmica, el fre dels
préstecs bancaris i la baixada de les rendes
d’exportació obtingudes pels països del
sud, va portar a la situació de suspensions
de pagaments i renegociacions del deute
que s’allarga fins avui.
El problema del deute (...) té una dimensió
no sols econòmica, sinó també social i
política. La llosa del deute comporta una
hipoteca per al desenvolupament econòmic
d’aquests països i impedeix les inversions
necessàries. A més, la necessitat d’anar
pagant ha forçat a l’estalvi mitjançant
una reducció dels pressupostos públics,
sobretot en serveis bàsics com l’educació i
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Les altres definicions són d’elaboració pròpia
o s’indicarà en cada cas la font bibliogràfica
d’on prové.

la salut, i això ha erosionat el benestar dels
sectors més vulnerables. De la mateixa
manera, ha obligat a la sobreexplotació
dels recursos naturals per poder mantenir
o incrementar els ingressos de divises (...).
En el pla polític, el deute i la necessitat de
renegociar-ne el pagament té per efecte
limitar seriosament l’autonomia política dels
governs afectats, que es veuen subjectes
a les directrius del sistema financer
internacional, és a dir, del Banc Mundial
i del Fons Monetari Internacional (FMI),
que els ha pressionat, per exemple, per tal
d’adoptar determinats Programes d’Ajust
Estructural (PAE) i polítiques de liberalització
de les seves economies.
“Els PAE no sols impliquen retallades i
impactes socials, sinó que també impliquen
la imposició d’un model econòmic basat
en l’obertura dels mercats i l’exportació
a qualsevol preu, amb l’únic objectiu
d’aconseguir divises per pagar als creditors.
Aquest mateix esquema s’aplica des de
l’esclat de la crisi financera i global actual
en països com Grècia, Irlanda, Portugal i
Hongria, i també es continua aplicant als
països del sud malgrat les evidències del
seu fracàs des del punt de vista d’impacte
social i resolució del problema del deute.”
(Fresnillo 2013: 11-14)
Fresnillo, Iolanda.
La deutecràcia com a amenaça global.
ODG, Barcelona, 2013
També a www.odg.cat/sites/default/files/informe-deuda_catala.pdf

◗ DEUTE IL·LEGÍTIM:
Actualment la definició de què consisteix
i què constitueix el deute il·legítim és
encara motiu de debat entre acadèmics i
moviments socials. Aquí fem referència a
la definició elaborada per l’Observatori del
Deute a la Globalització juntament amb la
xarxa “Qui deu a qui?”, que l’entenen com
“tot aquell deute acumulat per préstecs que,
directament o indirectament, compromet
la dignitat dels ciutadans o posa en perill
la coexistència pacífica entre els pobles.
Aquest deute s’origina amb acords
financers que violen els drets humans i civils
reconeguts pels països del món, o ignoren
les normes de les lleis internacionals que
regulen les relacions entre estats i entre
pobles. Alguns dels fenòmens, mecanismes
i comportaments que tenen lloc a través
dels deutes il·legítims són l’opressió dels
pobles, genocidis, guerres imperialistes,
corrupció, distribució desigual del benestar,

generació de pobresa, despotisme,
interposició a la sobirania i desastres
ecològics”.
Fresnillo, Iolanda.
La deutecràcia com a amenaça global.
ODG, Barcelona, 2013. Pàg. 30-31
També a www.odg.cat/sites/default/files/informe-deuda_catala.pdf

◗ DRETS HUMANS*:
La consciència clara i universal de
l’existència del que avui es coneix per drets
humans és pròpia dels temps moderns, és
a dir, és una idea que sorgeix i es consolida
a partir fonamentalment del segle XVIII
després de les revolucions nord-americana
i francesa. Només a partir d’aquí es
pot parlar amb propietat de l’existència
dels drets humans. No obstant això, la
reivindicació fonamental del que es vol
expressar amb la idea dels drets humans
es remunta a molt enrere en la història, i
travessa les diferents cultures i civilitzacions.
Quan ens referim als drets humans hem de
tenir en compte les dues idees fonamentals
subjacents en aquest fenomen. La primera
idea és la dignitat inherent a la persona
humana, és a dir, els drets humans pretenen
la defensa d’aquesta dignitat. La segona
idea fa referència a l’establiment de límits al
poder: els drets humans són un dels límits
tradicionals al poder omnímode dels estats.
Els drets humans als quals va donar lloc la
Revolució francesa van ser els anomenats
drets de la primera generació, els drets
civils i polítics (llibertat de credo, llibertat
d’expressió, dret de vot, dret de no patir
maltractaments, etc.). Són drets en els
quals preval, sobretot, la reivindicació d’un
espai d’autonomia i llibertat respecte de
l’estat (…). No obstant això, amb el pas
del temps es va anar veient que els drets
civils i polítics eren insuficients i que calia
complementar-los. No serà fins al final del
segle XIX i el principi del XX quan, a causa
de l’auge del moviment obrer i l’aparició de
partits d’ideologia socialista, es comenci a
qualificar els drets civils i polítics de meres
“llibertats formals”, en sentit marxista, si no
garanteixen, al seu torn, una altra mena de
drets: els drets econòmics, socials i culturals
(dret del treball, l’aliment, l’educació, etc.).
És l’anomenada segona generació. Es
considera que la dignitat humana descansa
tant en el reconeixement dels drets civils
i polítics com en el reconeixement dels
drets econòmics, socials i culturals (...).
A partir d’aquest moment, els ciutadans
començaran a reivindicar l’estat la seva

intervenció per a la protecció i per garantir
drets com ara l’accés a la salut, l’habitatge,
l’educació, el dret del treball, la Seguretat
Social, etc.
Ara, tot i l’existència i aparició històrica
de les dues generacions o tipus de
drets humans que acabem d’analitzar,
no es tracta de dos compartiments
estancs, dues categories completament
autònomes, sinó que estaran profundament
interrelacionades. És el que s’anomena la
indivisibilitat i interdependència de les dues
generacions de drets humans (…).
A partir dels anys 1970 assistim a l’aparició
de tot un conjunt de nous drets humans
que tracten de respondre als desafiaments
més urgents que té plantejats davant seu
la comunitat internacional. Ara, aquesta
nova generació de drets humans no ha
estat acceptada de manera pacífica, ni
pels mateixos estats, i hi ha un intens
debat al voltant seu. Excepte el dret de
beneficiar-se del Patrimoni Comú de la
Humanitat, cap dels nous drets restants
no ha estat reconegut mitjançant un
instrument convencional d’abast universal,
és a dir, mitjançant un tractat internacional
vinculant per als estats que el ratifiquin.
El reconeixement d’aquests nous drets
s’ha efectuat principalment a través de
resolucions de l’Assemblea General de les
Nacions Unides, cosa que ens planteja
l’espinós tema del valor jurídic d’aquestes
resolucions.
Per tant ens trobem davant d’uns nous
drets humans que estarien encara en
procés de formació; serien drets humans
en statu nascendi, atès que els estats,
principals creadors del dret internacional,
es mostren reticents a reconèixer-los en un
altre instrument que no siguin resolucions
de l’Assemblea General de l’ONU.
Entre els drets humans que s’han proposat
per formar part d’aquesta “nova frontera
dels drets humans” hi ha els següents: el
dret del desenvolupament; el dret de la
pau; el dret del medi; el dret de beneficiarse del patrimoni comú de la humanitat i
el dret de l’assistència humanitària (…)
Si, com hem vist, van ser les revolucions
burgeses i socialistes les que van donar
lloc a la primera i segona generacions de
drets humans, respectivament, serà aquesta
revolució anticolonial la que donarà origen

a l’aparició dels drets humans de la tercera
generació. (…)
◗ EDUCACIÓ TRANSFORMADORA:
Des de la Comissió d’Educació de la
Lafede.cat – Organitzacions per a la
Justícia Global es defineix l’educació
transformadora com una educació
compromesa amb el canvi de la nostra
societat. Així, a través de campanyes de
sensibilització, propostes pedagògiques
i activitats educatives, formació i espais
de reflexió i anàlisi social, es promou la
mobilització social i la incidència política,
com també el foment de la presa de
consciència personal i social per acostar
a la ciutadania els problemes del nostre
món amb l’objectiu que participi en
la transformació de les situacions de
desigualtat existents.
En aquest context, l’educació és entesa
des de tres perspectives amb tradició a
Catalunya, i des de les quals es treballa
en les ONG que pertanyen a la Federació
Catalana d’ONG:
◗ A) Des de l’EpPau (Educació per la Pau)
fomentem una cultura de la pau i de la
no-violència com a base de la convivència
humana i com a eina de transformació
social, treballem aptituds i habilitats en un
procés de prevenció amb una perspectiva
positiva del conflicte i un enfocament
socioafectiu.
◗ B) Des de l’EpDH (Educació pels Drets
Humans) promovem el desenvolupament
d’actituds de compromís i responsabilitat i
d’habilitats per respectar, promoure i protegir
els drets propis i dels altres i denunciar-ne
qualsevol vulneració a través de la formació
i el coneixement d’eines i instruments de
protecció dels drets humans.
◗ C) Des de l’EpD (Educació pel
Desenvolupament) entenem l’educació com
un procés que porta a una societat civil amb
consciència global. És a dir, considerem
l’EpD com una eina de coneixement i anàlisi
crítica de la realitat local i global que ens
fa persones compromeses i actives per
transformar aquestes situacions d’injustícia.
El resultat de la unió d’aquestes perspectives
és una concepció d’educació que articula
el foment de valors (la llibertat, la justícia,
la igualtat, la solidaritat i la pau) a través
d’accions que promoguin una metodologia
participativa amb un enfocament

socioafectiu, crític i transformador, orientat
al desenvolupament de les capacitats
personals i col·lectives necessàries per
corregir, crear i mantenir les condicions de
vida digna per a totes les persones, tant a
casa nostra com als països del sud.
És d’especial interès per a la nostra
proposta educativa l’equitat de gènere,
posar en valor la diversitat cultural com
a riquesa i la sostenibilitat planetària
per respecte i responsabilitat envers les
generacions futures.
Federació Catalana per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.
Manifest pel dret a una educació transformadora.
www.educacio.fcong.cat/?page_id=13

◗ EQUITAT:
Reconeixement del valor igual de les
persones i dels col·lectius com a subjectes
de drets i d’oportunitats.
Generalitat de Catalunya.
Diccionari de Serveis Socials.
Departament d’Acció Social i Ciutadania, Barcelona, 2010

◗ EXCLUSIÓ SOCIAL:
Situació resultant de l’acció exercida
per una societat que rebutja una o
més persones o col·lectius per la seva
situació de dependència física, psíquica o
econòmica, amb la desigualtat subsegüent
en l’accés als recursos necessaris per a una
bona qualitat de vida.
Generalitat de Catalunya.
Diccionari de Serveis Socials.
Departament d’Acció Social i Ciutadania, Barcelona, 2010

◗ FOTOGRAFIA SOCIAL:
La fotografia social neix com un vehicle
que serveix per plasmar les subjectivitats
humanes i és capaç de conduir missatges
de preocupacions col·lectives. Entre els
seus objectius cal mencionar: la denúncia,
la recerca de despertar consciències i fins
i tot de promoure l’acció transformadora.
En paraules d’A. Becquer Casaballe, “un
dels objectius del documentalisme social és
generar consciència social, que no és sinó
la solidaritat”.
◗ FOTORELAT:
Consisteix a elaborar una historieta, amb un
guió senzill i curt, que es transmet a través
de vinyetes amb imatges fotogràfiques o un
text. El que necessitem per a l’activitat és,
doncs, la fotografia i la construcció del text.
◗ GÈNERE*:
Categoria que subratlla la construcció
cultural de la diferència sexual, és a dir, el

fet que les diferents conductes, activitats
i funcions de les dones i els homes són
culturalment construïdes, més que no
pas biològicament determinades. Com a
categoria d’anàlisi, el concepte “gènere”
és utilitzat en les ciències socials des que
l’antropòleg John Money va proposar el
1955 el terme “rol de gènere” per descriure
els comportaments assignats socialment
als homes i les dones. El 1968, en els seus
estudis sobre els trastorns de la identitat
sexual, el psicòleg Robert Stoller va definir
la “identitat de gènere” i va concloure que
no és determinada pel sexe biològic, sinó
pel fet d’haver viscut des del naixement les
experiències, ritus i costums atribuïts a un
dels gèneres.
El feminisme acadèmic anglosaxó impulsa
l’ús d’aquest concepte els anys 1970
per emfasitzar que les desigualtats entre
dones i homes són socialment construïdes
i no biològiques. Distingir clarament la
diferenciació sexual (determinada pel
sexe cromosòmic, gonidial, hormonal,
anatòmic i fisiològic de les persones) de
les interpretacions que cada societat en
fa permetia una millor comprensió de la
realitat social i perseguia un objectiu polític:
demostrar que les característiques humanes
considerades femenines són adquirides per
les dones mitjançant un complex procés
individual i social, en comptes de derivar
naturalment del seu sexe biològic.
◗ GLOBALITZACIÓ:
Es tracta de la interdependència i de la
imbricació cada vegada més estreta de les
economies de nombrosos països, sobretot
el sector financer, perquè la llibertat de
circulació de capitals i fluxos financers és
total i fa que aquest sector domini, molt
àmpliament, l’esfera econòmica.
La globalització arriba a tots els racons del
planeta i ignora o passa per alt tant els drets
i les regles d’individus i empreses com la
independència dels pobles o la diversitat de
règims polítics.
La globalització és la característica
principal del cicle històric inaugurat
per la caiguda del Mur de Berlín, el
novembre del 1989, i la desaparició de
la Unió Soviètica, el desembre del 1991.
La seva empenta i potència són tals,
que ens obliguen a redefinir conceptes
fonamentals sobre els quals reposava
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Les definicions de les paraules s’han extret
del Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo d’Hegoa
(www.dicc.hegoa.ehu.es).
Les altres definicions són d’elaboració pròpia
o s’indicarà en cada cas la font bibliogràfica
d’on prové.

l’edifici polític i democràtic aixecat a
la fi del segle XVIII: conceptes com
estat nació, sobirania, independència,
fronteres, democràcia, estat benefactor
i ciutadania. La globalització no apunta
a conquerir els països, sinó els mercats.
La seva preocupació no és el control físic
dels cossos ni la conquesta de territoris,
com va ser el cas durant les invasions o
els períodes colonials, sinó el control i la
possessió de les riqueses.
La conseqüència de la globalització és la
destrucció del col·lectiu, l’apropiació de les
esferes pública i social per part del mercat i
l’interès privat.
Actua com una mecànica de selecció
permanent, en un context de competència
generalitzada. Hi ha competència entre
el capital i el treball, però (com que els
capitals circulen lliurement i els éssers
humans són molt menys mòbils) el
capital sempre guanya. Els fons privats
dels mercats financers tenen ara a les
seves mans el destí de moltes empreses
nacionals i la sobirania de nombroses
nacions i també, en certa manera, la sort
o el destí econòmic del món. Els mercats
financers poden dictar les seves lleis a
les empreses i als estats. En aquest nou
paisatge polític i econòmic, el financer
s’imposa a l’empresari, els afers globals
als nacionals i els mercats a l’estat.
Ramonet, Ignasi.
Impacte de la globalització als països en desenvolupament.
www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/globalitzacioramonet.htm

◗ INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA:
La incidència social i política és una de
les vies a través de la qual uns quants
sectors de la societat civil poden influir
en les polítiques públiques i participar
de manera democràtica en la presa de
decisions sobre aspectes que afecten
la seva vida.
Les ONG de desenvolupament, medi,
drets humans... han desenvolupat
estratègies d’influència sobre els seus
governs per aconseguir que s’augmenti
l’ajuda al desenvolupament, per què hi hagi
més compromís amb els drets humans
o més protecció i defensa dels béns
comuns globals. D’aquesta manera, la
pressió s’uneix a la fiscalització de sectors
de la societat sobre la política de l’estat.
La incidència social i política és, per tant,
un exercici de democràcia i dret de la

ciutadania respecte de les decisions del
govern i les seves administracions.
Mesa, Manuela.
Incidencia social y presión política:
estrategias y herramientas para la ONGD.
CEIPAZ, 2007
www.ceipaz.org/images/contenido/campa%C3%B1as%20de%20
incidencia%20y%20educaci%C3%B3n%20.pdf

◗ INTERFERÈNCIES NORD-SUD:
Les últimes dècades, amb el reconeixement
dels límits físics i biològics del planeta,
ha anat creixent la consciència sobre la
incompatibilitat entre desenvolupament
entès com a creixement exclusivament
econòmic i preservació del medi a
llarg termini. La pretensió dels màxims
defensors i agents d’aquest model de
desenvolupament, establerts al nord global,
contrasta amb la imatge que es desprèn de
la realitat de les societats del sud global.
L’impacte específic de les pràctiques
i imperatius transnacionals sobre
les condicions locals, que són així
desestructurades i reestructurades amb
la finalitat de respondre a les esmentades
imperatives. La destrucció massiva de
recursos naturals, la contaminació de
l’aigua i l’aire, com també una àmplia
gamma d’impactes socials i de violacions
dels drets humans, causats per agents
del nord als països perifèrics. Aquests
impactes representen les interferències
transnacionals o transfrontereres. Es
defineixen com els factors impulsats des
d’un estat que afecten temporalment,
directament o indirectament, la dinàmica
interna d’un determinat grup social (ja sigui
un grup de persones estructurat en una
comunitat local, un segment de la població
o un país) fora de les seves fronteres.
Les interferències negatives, les podem
definir com el conjunt de processos i
mecanismes transnacionals impulsats,
en el marc de les relacions internacionals,
des dels països del nord sobre els pobles
del sud.
Ortega Espès, D.
Atles de l’anticooperació espanyola als països del sud.
Observatori del Deute a la Globalització, Barcelona, 2011 (pàg. 5)

◗ INVESTIGACIÓ ACCIÓ
PARTICIPATIVA (IAP)*:
Mètode d’investigació i aprenentatge
col·lectiu de la realitat, basat en una
anàlisi crítica amb la participació activa
dels grups implicats, que s’orienta a
estimular la pràctica transformadora i el
canvi social.

El mètode de la investigació-acció
participació (IAP) combina dos processos,
el de conèixer i el d’actuar, i implica en
ambdós la població (...). És un procés que
combina la teoria i la praxi i possibilita
l’aprenentatge, la presa de consciència
crítica de la població sobre la seva
realitat, el seu empoderament, el reforç i
l’ampliació de les seves xarxes socials, la
seva mobilització col·lectiva i la seva acció
transformadora.
En cada projecte d’IAP, tots tres
components es combinen en proporcions
variables: a) La investigació consisteix en un
procediment reflexiu, sistemàtic, controlat
i crític que té per finalitat estudiar algun
aspecte de la realitat amb una expressa
finalitat pràctica; b) L’acció no sols és
la finalitat última de la investigació, sinó
que ella mateixa representa una font de
coneixement, alhora que la realització de
l’estudi és en si una manera d’intervenció, i
c) La participació significa que en el procés
hi ha involucrats no sols els investigadors
professionals, sinó la comunitat destinatària
del projecte, que no són considerats
simples objectes d’investigació, sinó
subjectes actius que contribueixen a
conèixer i transformar la seva pròpia realitat.
La finalitat de la IAP és canviar la realitat
i afrontar els problemes d’una població a
partir dels seus recursos i participació (...).
◗ JUSTÍCIA GLOBAL:
Molts acadèmics, polítics i organitzacions
apel·len a la justícia global per reclamar
més implicació de les institucions i dels
ciutadans en problemes que afecten la
humanitat en el seu conjunt i el tractament
requereix un esforç global. Aquest discurs,
quan l’objecte de preocupació és la situació
en què viuen alguns éssers humans, sol
entrellaçar-se amb el discurs dels drets
humans (...).
És important tenir en compte dues
característiques del discurs de la justícia
global destacables quan pretenem
comprendre aquesta mena de demandes.
D’una banda, la justícia global no s’ha de
reduir a la justícia internacional (...). D’una
altra banda, la idea de drets humans que
sol estar involucrada en aquest discurs va
més enllà de la clàssica concepció dels
drets com a expectatives legítimes de les
persones (...).

Les pretensions de justícia global
s’acomodarien a les concepcions dels drets
humans que es concentren en la manera
de garantir un llindar de capacitats mínimes
perquè les persones puguin funcionar com
a éssers autònoms.

la posició de les dones i aconseguir un
sistema de sexe-gènere més equitatiu, just
i solidari.

També s’acomodarien a les concepcions
que, prenent de base ja sigui la dignitat dels
individus o la idea d’interessos humans
bàsics, insisteixen en l’existència d’un dret
de la subsistència o l’aliment.

◗ TRANSNACIONALS:
Les empreses transnacionals són
polifacètiques i versàtils: poden actuar
simultàniament o successivament
en l’economia real i en l’especulació
financera, en la producció, en el comerç
i en els serveis. També, per unes quantes
raons, solen canviar de localització
territorial i de nom.

Iglesias, Marisa.
“Justicia Global y Derechos Humanos: hacia una ética de las prioridades”,
dins a Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM, núm. 9,
Madrid, 2005. Pàg. 41-42
www.uam.es/otros/afduam/pdf/9/041_070%20marisa%20iglesias.pdf

◗ NORD-SUD GLOBAL:
L’expressió nord-sud global va més
enllà de la tradicional divisió geogràfica
i focalitza l’atenció en l’existència d’una
classe poderosa, econòmicament i
políticament, ja sigui al nord o al sud
geogràfic: és l’anomenat nord global.
I una classe a la qual cada dia s’exclou
més, sigui al sud o al nord: és l’anomenat
sud global.
◗ PERSPECTIVA DE GÈNERE:
La perspectiva de gènere és el
plantejament polític, teòric i tècnic
que proposa una modificació de les
estructures de desigualtat de gènere en
tots els nivells de la vida. La perspectiva
de gènere parteix de la deconstrucció del
paradigma androcèntric, que significa,
segons Mujeres en Red, “una visió del
món i de les coses des del punt de vista
teòric i del coneixement, en què els homes
són el centre i la mesura de totes, i oculten
i fan invisible tota la resta, entre les quals
les aportacions i les contribucions de
les dones en la societat”. La perspectiva
de gènere “planteja la necessitat de
solucionar els desequilibris existents
entre homes i dones com a part d’una
concepció del desenvolupament que
prioritza les persones. Això significa,
per exemple, redistribuir equitativament
les activitats entre els sexes, valorar
de manera justa els diferents treballs,
qüestionar les estructures socials i els
valors que reprodueixen la desigualtat i
enfortir el poder de decisió de les dones”.
(Murguialday, C., Vázquez, N. i Grupo de
Género de la Coordinadora de ONGD de
la Comunidad Autónoma Vasca, 2001).
És a dir, consisteix en el compromís
institucional de modificar la condició i

Bastardes, C. i Franco L.
Estudi-Diagnòstic: la perspectiva de gènere
en el treball de les ONG catalanes.
Comissió de Gènere de la FECONG, Barcelona, 2006. Pàg. 16-17
www.fcongd.org/DOCUMENTOS/Diagn-FCONGD-%5BCAT%5D1.pdf

Les empreses realitzen aquestes activitats
de manera separada, conjuntament o
alternativament. En les seves activitats
abasten uns quants territoris nacionals i
varien amb rapidesa i relativa freqüència
els seus llocs d’implantació o d’inversió de
capitals, depenent de la seva estratègia
basada en l’objectiu del benefici màxim
a través de la recerca de mà d’obra més
barata, avantatges fiscals, subvencions
estatals, proximitat de les fonts de
matèries primeres, proximitat del mercat
consumidor, reglamentacions flexibles i
més favorables, altes taxes d’interès per
als seus capitals especulatius...
Poden funcionar amb una societat matriu
i filials, constituir grups d’un mateix sector
d’activitat, conglomerats o coalicions que
abastin activitats diverses, unificar per
via de fusions o absorcions, i constituir
conjunts financers (holdings). Aquests
últims només posseeixen un capital
financer en accions, amb els quals
controlen empreses o grups d’empreses.
En tots els casos, les decisions més
importants són centralitzades.
Poden tenir el seu domicili en un país o
en uns quants països: en el de la seu real
de l’entitat mare, en el de la implantació
principal de les activitats i/o al país on
s’ha enregistrat la societat. Però sempre
pot identificar una nacionalitat de la
societat transnacional, en el sentit que
hi ha un estat que la sosté i defensa
els seus interessos a l’Organització
Mundial del Comerç, al Fons Monetari
Internacional, al Banc Mundial i a més
organismes internacionals, o per mitjans
polítics, militars, etc. Sol passar que

l’activitat realment productiva és delegada
en subcontractistes i que l’empresa
transnacional es reserva el saber fer, la
marca i el màrqueting.
Teitelbaum, Alejandro.
“Empresa transnacional” dins a Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL)
www.omal.info/spip.php?article4802
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La guia per a qui i per què? És un material
de suport als educadors, educadores
i professorat d’infants i joves de deu a
disset anys, per tal d’incloure continguts
i pràctiques pròpies de l’educació
transformadora en la seva programació.
Es treballa especialment la descoberta de
les desigualtats a través de la participació
i la fotografia.
Altres títols publicats:
◗ El Viatge del Konan
◗ El Diari de la Naaku
◗ Unitat Mòbil
◗ Guia pedagògica Mira l’Àfrica! Actuem per transformar les injustícies socials
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