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1  PRESENTACIÓ  
La Fundació Akwaba  
i l’educació 
transformadora
Des del 1992, la Fundació Akwaba treballa per construir una societat més 
justa. El foment de la convivència, la inclusió de persones nouvingudes i la lluita 
contra les desigualtats per tal d’aconseguir la transformació social són alguns 
dels nostres objectius. Una de les formes d’aquest treball és donar eines a 
la ciutadania perquè reivindiqui l’assoliment dels seus drets i els de les altres 
persones. El primer pas per fer-ho és descobrir quines són les formes que 
adopten les injustícies i les desigualtats socials, tant a l’entorn proper com  
al món global.

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. 

#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global és una 
campanya que té per finalitat 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 i d’incidir en 
el jovent perquè representa la societat actual i del futur.

2 INTRODUCCIÓ  
El perquè del recull 
d’experiències
Aquest llibret pretén donar a conèixer, sobretot als professionals de l’educació 
i la cooperació, quin ha estat l’abast de la implementació de la primera fase del 
projecte #desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global. 
Així, trobem una sistematizació del recull d’experiències viscudes en el marc del 
projecte durant el curs 2014-2015.  

Les estratègies de #desfemlesdesigualtats se centren en accions formatives 
teòriques i pràctiques adreçades a infants i joves de centres d’educació formal  
de distintes localitats catalanes i es plantegen en dues fases. 

La primera fase és la descoberta de les desigualtats a través de la participació 
i la fotografia i respon al diagnòstic de la problemàtica. S’ha realitzat de forma 
integral als cursos de 5è de primària i 3r de secundària de centres educatius  
de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona i Vilanova i la Geltrú.

La segona fase és 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. Es realitzarà amb 
l’alumnat que ja ha participat en la primera fase i és una extensió per tal d’assolir 
l’objectiu fixat: generar una ciutadania activa respecte a la defensa dels drets 
humans i el desenvolupament humà i sostenible. 

Tot seguit trobem la participació com a element configurador del projecte i 
també com a fil conductor del present llibret. Seguint aquest esquema, mostrem 
com ha estat la relació entre la Fundació Akwaba i els centres educatius, els 
autoaprenentatges de l’alumnat, de quines formes s’ha expressat i ha participat, 
les seves valoracions i del professorat i talleristes i, finalment, la llista de centres 
educatius que han format part de l’experiència. 

http://desfemlesdesigualtats.wordpress.com
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3 PARTICIPACIÓ COM A 
EIX TRANSVERSAL
Subscrivint Trilla i Novella1 valorem la participació com a camí on l’ideal és que 
l’alumnat mateix reclami espais de participació, lideri projectes propis i exigeixi 
el seu dret a prendre part en les decisions. Per tant, considerem l’alumnat 
ciutadania activa amb un gran potencial ja en el present i al futur. En aquest 
sentit, seguint Freire2 introduïm pràctiques educatives orientades a desenvolupar 
la capacitat de llegir la realitat, dir la pròpia paraula i escriure la història de 
l’alliberació personal i comunitària.

Així, considerem clau per construir una ciutadania activa, a favor dels drets 
humans, donar veu a tothom qui participa en el projecte. Perquè aquesta veu que 
s’expressa se senti implicada, protagonista i subjecte actiu, ha de fer seus els 
valors i conceptes mitjançant experiències vivencials que en reforcin l’assimilació 
d’aquests i la sensibilitat davant les desigualtats socials. Alhora, entenem aquests 
aprenentatges com a elements d'apoderament.

Durant les sessions formatives s’ha procurat la participació activa on l’alumnat 
és més que un espectador/executor i, per tant, s’ha promogut que formi part de 
la definició de certs continguts o del desenvolupament de les sessions. Sobretot, 
en els moments de debat i en la definició de la descoberta fotogràfica de les 
desigualtats socials, que esdevé el diagnòstic del projecte d’ApS.

És fonamental incloure el professorat en el procés de les formacions. Tant abans, 
com durant i després. Abans de començar els mòduls, ha ajudat molt definir 
quins són els interessos dels grups, així com les seves característiques. Durant 
la realització de les sessions, amb un professor/a que mostri interès i que lligui 
les temàtiques amb experiències prèvies de la classe, l’alumnat s’hi implica més. 
I després de les formacions pensem que l’experiència hauria de continuar de la 
mà del professorat, atès que sovint s’obren temàtiques i actituds que s’haurien de 
continuar enfortint.

4 LA PARTICIPACIÓ DE LA 
FUNDACIÓ AKWABA I DEL 
CENTRE EDUCATIU
La iniciativa sorgeix de l’equip de sensibilització de la Fundació Akwaba, format 
per membres del patronat i personal tècnic. És resultat de la valoració de les 
necessitats del context i de l’experiència en les anteriors campanyes. 

Es configura a partir dels supòsits següents:  
1 Conèixer i donar resposta a les desigualtats creixents des d’un enfocament 
basat en els drets humans.  
2 Fer partícip l’alumnat en tot el procés per tal d’incrementar el seu interès i 
assolir un aprenentatge significatiu.  
3 Emprar metodologies educatives participatives, socioafectives i artístiques. 
4 Elaborar una proposta educativa continuada per tal d’inserir l’educació 
transformadora en la programació curricular.  
5 Obrir els centres educatius a l’entorn proper i considerar l’espai públic com un 
espai d’aprenentatge i de participació social.  
6 Fomentar un intercanvi entre iguals per afavorir la cohesió social.

La voluntat dels centres educatius per participar en el projecte ha estat gràcies a 
experiències prèvies, coneixença amb mestres, la difusió dels tècnics municipals 
de cooperació o educació i el porta freda. Uns convenis de col·laboració han 
establert la coordinació i els compromisos entre l’entitat i els centres amb 
reunions prèvies amb el claustre, l’equip directiu o el professorat implicat. Les 
programacions, formacions i valoracions s’han adaptat a les necessitats dels 
centres i el calendari de la subvenció. El professorat ha estat present en les 
formacions i ha dinamitzat i complementat algunes activitats amb l’entitat o sense.

En el cas de l’alumnat de cinquè les formacions s’han integrat de forma 
interdisciplinària, a les tutories, religió o educació en valors. Mentre que en el 
cas de tercer d’ESO s’han realitzat a educació per la ciutadania, a filosofia o 
interdisciplinàriament en període escolar postexàmens.

1Trilla, J. i Novella, A. “Educación y participación social de la infancia”.  
Revista Iberoamericana de educación, número 26: pàg. 137-164. Any 2001
2“Educació i participació ciutadana” d’Educació sense fronteres, a  
http://www.educacionsinfronteras.org/files/55461 Consultat juny 2015
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5 PARTICIPACIÓ A L’AULA: 
Autoaprenentatges
Mostrem tot seguit els conceptes clau de les formacions a classe i al carrer:

Mòdul 1 Drets humans i desigualtats socials (2 hores a classe)

Mòdul 2 Connexions o interferències Nord-Sud (2 hores a classe)

Mòdul 3 Art i Investigació, Acció i Participació sobre drets humans (4 hores a 
classe i sortida) La descoberta fotogràfica i la redacció del fotorelat

Mòdul 4 Instruments de defensa i promoció dels drets humans (2 hores a classe)
 

Adaptacions  
de les formacions

S’hi inclou una proposta 
de cinefòrum per intro-
duir la temàtica. Mòdul 0

Es comparteixen els 
fotorelats amb la resta 
de la classe, tothom par-
ticipa en les propostes 
d’alternatives, per tal de 
fomentar un aprenentat-
ge col·lectiu. Mòdul 3

S’afegeix una dinàmica 
de valoració del pas pel 
projecte de l’alumnat i 
així copsar la reflexió i 
el grau d’aprenentatge, 
també la millora del pro-
jecte. Mòdul 4

+ Drets humans
- Desigualtats socials

Globalització: relacions equitatives 
o desiguals? Alternatives

Observar l’entorn, descobrir desigualtats, reflexio-
nar i denunciar amb la fotografia i el relat

Eines i alternatives en 
l’entorn immediatt

6 PARTICIPACIÓ AMB 
L’ENTORN
6a Hem descobert. El fotorelat 

Com hem vist a l’apartat anterior, al mòdul 3: Art i IAP sobre drets humans vam 
sortir al carrer a la recerca de les desigualtats socials que podem trobar a l’entorn 
del centre educatiu. 

La idea és fer fotografia social respectant criteris ètics i redactar un text de  
denúncia amb les alternatives que trobi cada infant i jove.  
La denúncia és el resultat d’una reflexió individual i les propostes de canvi d’una 
reflexió compartida amb la resta de companys/es.

D’aquesta manera, amb les càmeres fotogràfiques o amb els telèfons mòbils, 
l’alumnat fa el diagnòstic de les problemàtiques socials de l’entorn dels seus  
centres educatius.

Podeu consultar tots els fotorelats a l’apartat de participants del web:
desfemlesdesigualtats.wordpress.com

desfemlesdesigualtats.wordpress.com
https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/
https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/participants1/
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EXEMPLES FOTORELATS
Primària. Escola Fluvià Secundària. Institut Dolors Mallafrè i Ros

Junts podem,  
per Font, J

Al llarg de la història, el poder, el govern, la monarquia, els rics i  
els bancs, entre d’altres, han dominat a la resta de la població 
que els ha mantingut. La societat només té dues opcions: o se-
guir pel mateix camí amb el cap cot, o aixecar-se i reivindicar els 
seus drets. En la imatge es pot apreciar el poder que exerceixen 
les cartes baixes respecte al poder, creant un paral·lelisme ben 
similar amb la realitat. Perquè el poble no n’és prou conscient de la 
influència que exerceix sobre els quatre gats ben posicionats. Un 
poble unit no es pot aturar.

Dret a relacionar-nos amb qui volem,  
per Canela, M.

A la foto, feta al c/ Selva de Mar, veiem la mà d’un infant menor 
d’edat i la mà d’un avi major d’edat. Això ens vol ensenyar que a les 
residències d’avis només hi ha gent gran, i a les escoles, només 
nens menors d’edat i mestres. Jo crec que això no acaba d’estar 
bé, perquè ells ens podrien ensenyar un munt de coses més.
Per canviar aquesta desigualtat, jo proposo que es fixin uns quants 
dies, i que alguns avis, vinguin a l’escola i ens ensenyin algunes  
coses del seu enorme saber, i algun altre dia, siguin els nens els 
que vagin a alguna residència a fer jocs als adults que vulguin  
participar amb els nens. Llavors els nens aprendrien moltíssimes 
més coses i estarien mes preparats per al futur, amb més experièn-
cia, que fent el que estem fent, i els adults no es passarien tot el 
sant dia tancats, jugant a l’ordinador i a les cartes, sinó que farien 
jocs més «mogudets» i pot ser que tinguin més vincles i s’ho passin 
bastant millor.

desfemlesdesigualtats.wordpress.com
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6b Hem compartit 
Actes de cloenda
Una vegada realitzats els mòduls for-
matius a l’aula es va fer un acte de 
cloenda amb les diferents classes que 
hi van participar. En aquest esdeveni-
ment, els grups es van conèixer i van 
compartir experiències amb la resta de 
centres educatius de la seva ciutat. 

Un criteri per implementar el projecte a 
determinats centres educatius era que 
fossin de zones diferents de cada ciutat 
que hi participava; teníem la voluntat de 
conèixer les desigualtats també entre 
els barris i de fomentar la coneixença 
entre iguals amb infants que viuen reali-
tats cada vegada més desiguals. 

A l’acte de cloenda vam comptar amb 
ponents com:

David Llistar (l’Hospitalet, 12/12/2014)            

Arcadi Oliveres (Barcelona, 11/06/2015)

Marina Vidal (Tarragona, 10/12/2014)

I representants d’educació i  
cooperació van lliurar les postals  
guanyadores

Escola Antaviana “Dret a expressar-nos”

Escola Torreforta “Dret al casament lliure”

Com a reconeixement de  
la tasca de cada classe,  

es va lliurar un collage amb 
les fotografies de les  

descobertes.

Escola Mare de Déu 
de Bellvitge

Per tancar l’acte,  
vam compartir un compromís 

individual i col·lectiu.

Barcelona  
Ens vam trobar a  

l’Espai Jove la Fontana  
(11/06/2015)

Tarragona 
Ens vam trobar a  

l’Antiga Audiència
(10/12/2014)

Hospitalet de Llobregat 
Ens vam trobar a  

l’Auditori Barradas
(12/12/2014)

https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com
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6c Hem sensibilitzat
Concurs

Els fotorelats de cada infant i jove es van presentar a un concurs virtual obert, o 
sigui, que tothom hi podia participar. D’aquesta manera es van donar a conèixer 
les diferents creacions de l’alumnat.

El premi d’aquest concurs ha consistit en l’entrega de 1.000 postals amb el foto-
relat guanyador i l’oportunitat que cada centre en faci la difusió coordinant-se el 
professorat i l’alumnat.  

“Durant uns quants dies i a través  
de les xarxes socials,  

s’han votat els fotorelats que els infants han  
realitzat per posar en evidència les injustícies  
que es veuen dia a dia als carrers del barri.”

L’Independent de Gràcia. Núm. 577

Què hem de tenir en compte per votar?

Difusió de la postal guanyadora

Com ja hem esmentat, cada centre educatiu que ha participat en el projecte ha 
tingut l’oportunitat de difondre la postal del fotorelat guanyador, amb un total de 
1.000 còpies.  

Aquesta difusió s’ha decidit a cadascuna de les classes participants i s’ha dut a 
terme amb la coordinació del professorat i l’alumnat de les següents maneres per 
a diversos tipus de persones destinatàries:

Temàtica salut
Donant a cada alumne/a de l’escola una postal. Destinatàries: alumnat i famílies
A l’ambulatori del barri. Destinatàries: usuaris/es i personal de l’ambulatori
Ascensors. Destinatàries: veïnat de l’alumnat
Botigues de les famílies. Destinatàries: consumidors/es de les botigues

Temàtica medi ambient/brutícia
A les botigues del barri. Destinatàries: consumidors/es de la botiga

Temàtica educació
Entrada metro. Destinatàries: usuaris/es de metro i vianants en general 
Mercat municipal. Destinatàries: consumidors/es del mercat i vianants en general

Temàtica alimentació
A l’escola. Destinatàries: alumnat de primària i famílies 
Als comerços i restaurants del barri. Destinatàries: clients/es dels establiments
A tot Catalunya, aprofitant els viatges de les vacances. Destinatàries: familiars,   
amistats de l’alumnat, entre més

Dret a l’habitatge 
A l’escola. Destinatàries: alumnat de primària i famílies
A les bústies. Destinatàries: veïns/es del barri 
A les caixes. Destinatàries: personal dels bancs
Al comerç del barri. Destinatàries: consumidors/es dels comerços
A les xarxes socials. Destinatàries: usuaris/es de les xarxes socials

Temàtica llibertat d’expressió 
A l’escola. Destinatàries: alumnat de primària i famílies 
A l’Ateneu Popular. Destinatàries: usuaris/es de l’ateneu 

Ens interessa denunciar les  
desigualtats! No és tan important 
que la fotografia sigui artística i boni-
ca! Ens interessa el seu valor com a 
relat de denúncia de les desigualtats 
i les injustícies.  
Us proposem aquests criteris:
L’enginy en l’observació de 
la realitat.
La creativitat en la relació entre la 
imatge i les idees de les desigualtats 
locals i globals i els drets humans.
La reflexió crítica i l’enfocament  
propositiu expressat en el relat.

https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com
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Mitjans de comunicació

L’Independent de Gràcia. Núm. 577 (22/05/2015)
A la Vila, a més de posar en evidència les desigualtats socials, els alumnes han 
assenyalat els drets humans que els semblen més importants i que totes les per-
sones han de tenir garantits”

Televisió de l’Hospitalet de Llobregat 
(12/12/2014)
“Vam veure que no necessitàvem anar 
molt lluny per veure les desigualtats i 
tots els drets incomplerts que hi ha al 

barri” 
Mercedes, Institut Eduard Fontserè 

diarieducacio.cat (18/02/2015)
“S’ha agreujat la pobresa i 
l’exclusió social de molts col·lectius. 
S’hi pot fer alguna cosa? Sí, ser-ne 
conscients, cooperar i transformar des 
de tots els àmbits, començant per la 
família, l’escola, 
el barri…“

Canal Blau Ràdio, freqüència 100.4 
FM (22/12/2014)
Institut Dolors Mallafrè i Ros
Marta: “Al principi pensava que les 
desigualtats eren lluny, a l’Àfrica, i no 
m’havia fixat que eren en el nostre 
entorn” 
Júlia: “Ens feia falta que algú ens obrís 
els ulls i que penséssim que podem 
fer alguna cosa” “ens han format de tal 
manera, que realment penso que si ens 
hi posem tots junts podem canviar les 
coses”

Ràdio Tarragona 96.7 FM
(20/11/2014)
“A les classes han sortit moltes opi-
nions, drets dels quals els alumnes no 
eren conscients […] L’alumnat ha après 
i ha reflexionat”
Mari Morales, mestra Escola Torreforta 

Gràcia TV 
(27/06/2015)

Webs i blocs dels centres educatius
Barcelona 
Escola Antaviana http://escolantaviana.org  

Tarragona 
Escola Torreforta http://blocs.xtec.cat/escolagualvi  
Escola el Miracle  https://es-es.facebook.com/escolaelmiracle

Vilanova i la Geltrú  
Institut Dolors Mallafrè i Ros http://www.xtec.cat/centres/a8045653 

http://diarieducacio.cat/
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio
http://independent.cat/gracia/
http://escolantaviana.org/
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http://www.canalblau.cat/programa-especial-desfem-desigualtats-22-12-2014/
http://www.goear.com/listen/8b80e5d
http://diarieducacio.cat/blogs/edutransforma/2015/02/18/desfemlesdesigualtats-aprenentatge-creatiu-per-una-ciutadania-global/
http://www.graciatelevisio.cat/desfem-les-desigualtats-a-les-escoles?&
http://www.independent.cat/gracia/Independent_577.pdf
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7 VALORACIONS
Una part molt important del projecte són les valoracions i hem procurat tenir pre-
sents totes les parts implicades; alumnat, professorat i talleristes. Entre tots/es hi 
diem la nostra i fem propostes de millora.

7a Alumnat
A l’inici del projecte es van pautar les valoracions al final de cada sessió: es feien 
oralment. Durant el procés es va fer palesa la necessitat de recollir amb rigor les 
reflexions de l’alumnat. 

Així, es va elaborar una dinàmica de valoració amb l’alumnat que es va realitzar a 
l’escola Patronat Domènech i a l’escola Fluvià. 

La idea va ser que es plasmés en una diana el grau d’aprofitament de les 
sessions: al centre de la diana hi havia les respostes positives i a la perifèria, les 
respostes negatives. 

També havien d’esmentar tres paraules clau que s’emportaven a la seva 
“motxilla” d’aprenentatges. Aquestes paraules es van agrupar en forma de creu 
(+), simbolitzant que són quelcom positiu, en el sentit que s’entenen com a 
aprenentatges que ha assimilat l’alumnat i donen més opció de canvi/transfor-
mació social, en la línia d’una lluita a favor dels drets humans i, per tant, de la 
reducció de les desigualtats socials. 

Gràfics que mostren les  
respostes percentuals de  
91 alumnes sobre  
la valoració dels tallers

1 Hi has pogut donar la 
teva opinió?
2 Creus que es poden 
desfer les desigualtats?
3 Tens ganes de fer més 
activitats per resoldre les 
desigualtats?
4 T’ha agradat participar 
en el projecte?
5 Ha canviat la teva  
manera de veure el barri i 
el món a partir de la  
descoberta fotogràfica?

Podem observar les 10 paraules o 
conceptes clau més esmentats per 
l’alumnat en la valoració: 

[+ aprenentatges       + eines per canviar/transformar
+drets humans       - desigualtats socials] 

= sumem per desfer les desigualtats
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7b Professorat
Posteriorment a la implementació de la 
primera fase del projecte, la Fundació 
Akwaba i els centres educatius ens 
hem tornat a trobar per tal de valorar 
aspectes de la primera fase com són: 
la sensibilització amb les postals dels 
fotorelats guanyadors, l’adequació 
del projecte al centre i al currícu-
lum educatiu, la coordinació entre la 
Fundació Akwaba i el centre educatiu i 
l’aprenentatge de continguts, coneixe-
ments i l’assimilació de valors.

En aquests àmbits, les valoracions 
han estat positives i ens han estat molt 
útils les propostes de millora i ens 
adaptarem a favor de les necessitats 
detectades.

“Fem Filosofia 3/18 i treballem molt 
el raonament lògic, aquest espai ens 
permetia argumentar, però sobretot 
treballar actituds” (Mercè Lores, Esco-
la Canigó)

Reunió de valoració a l’Institut Dolors Mallafrè 
i Ros de Vilanova i la Geltrú (març 2015) 

“El nivell conceptual i metodològic era 
adequat a l’alumnat, es feia sempre 
referència al barri, a exemples propers 
i així ho comprenien millor” (Mª Rosa 
Sanz, Francisco Usero i Jaume Case-
llas, Escola Mare de Déu de Bellvitge)

“A nivell de procediments són for-
ça més participatius/ves. […] S’ha 
tingut en compte a l’avaluació de 
l’assignatura d’educació per la ciutada-
nia. Les sessions han millorat la relació 
del grup […] El cas de dues noies que 
habitualment no són participatives 
a la classe, amb el projecte s’hi han 
implicat, i això ha creat més siner-
gies positives” (Jordi Ibáñez, Institut 
Eduard Fontserè)

“Quan ve algú de fora, explica el 
projecte amb emoció i el contacte amb 
l’entitat és amb el món real i obren  
alternatives a fer” (Carme Hoyas,  
Escola Fluvià)

Cal fomentar la coordinació per adequar l’aprenentatge 
// aplicar menys teoria i més pràctica i acció al carrer 

// proposta de jurat per triar la postal guanyadora i evitar situacions de competitivitat 
entre l’alumnat i les famílies 

// tots els centres educatius volen seguir la segona fase

7c Talleristes
Les talleristes que hem format part 
d’aquesta primera fase també n’hem 
fet una valoració molt positiva. Els as-
pectes que s’han valorat han estat: 

Participar en la campanya de manera 
individual, acollida i implicació amb el 
professorat i de l’alumnat i propostes 
de millora. 

“El que fem i treballem a les aules és 
certament revolucionari, perquè estem 
aportant informació als nens/es i joves 
sobre la realitat social en la qual vivim i 
els proporcionem recursos per tal que 
puguin participar activament en el seu 
entorn social i el puguin canviar en cas 
que el considerin injust”
(Anna Soldevila)

“No sols aprenen els nens i és enriqui-
dor per a ells, sinó que la forma que te-
nen de veure les coses, d’explicar allò 
que veuen i com ho veuen, també ens 
fa aprendre i enriquir-nos a nosaltres”
(Ana Fernández)

“La implicació del professorat és 
imprescindible, per la continuïtat de 
l’aprenentatge i per valoritzar-lo, els 
infants estan més atents quan veuen 
que el mestre hi participa”
(Patricia Fuentes, Ana Fernández i 
Begoña Carrera)

“L’acollida per part de tothom és prou 
bona, l’alumnat s’oxigena amb una 
activitat diferent i el professorat també” 
(Maria Miró)

Proposta d’adaptació materials per als alumnes amb dificultats de comprensió  
de continguts o d’idioma; cal afegir un material de suport, tipus infografia.
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8 QUINS CENTRES  
EDUCATIUS HI HAN  
PARTICIPAT?

Barcelona
Escola Antaviana
Escola Patronat Domènech
Escola Fluvià

L’Hospitalet de Llobregat
Escola Pau Sans
Escola Balaguer
Escola Canigó
Escola Mare de Déu de Bellvitge
Institut Eduard Fontserè 

Tarragona
Escola el Miracle
Escola Torreforta

Vilanova i la Geltrú
Institut Dolors Mallafrè i Ros

Per donar la vostra valoració sobre aquesta primera fase del projecte,  
podeu escriure un missatge a: difusio@fundacioakwaba.cat

CENTRES EDUCATIUS 11 centres de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Tarrago-
na i Vilanova i la Geltrú, 488 alumnes de 5è i de 3r d’ESO, 30 mestres i professorat

ESPAIS DE REFERÈNCIA PER ALS ACTES DE CLOENDA Antiga Audiència,  
Auditori Barradas i Espai Jove la Fontana

TALLERISTES Begoña Carrera, Ana Fernández, Patricia Fuentes, Maria Miró,  
Gianni Sarno i Anna Soldevila

PONENTS ALS ACTES DE CLOENDA David Llistar, Arcadi Oliveres i Marina Vidal 

EQUIP DE SENSIBILITZACIÓ I PERSONAL TÈCNIC O COL·LABORADOR D’AKWABA 
Eva Anguera, Rosa Arcas, Lidón Caballero, Begoña Carrera, Patricia Fuentes, 
Caty Galaz, Núria Gómez, Paula Grau, Desiré Rodrigo, Amaia Martín,  
Rosa Mari Martín, Adelina Pedrosa, Eva Virgili, Jordi Rodés, Daniela Vilarasau i 
Ariadna Violan

MITJANS DE COMUNICACIÓ Canal Blau Ràdio 100.4 FM de Vilanova i la Geltrú,  
Ràdio Tarragona, Televisió de l’Hospitalet, Gràcia TV, L’Independent de Gràcia  
i el Diari de l’Educació

SEMINARI D’APS A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AMB LA FUNDACIÓ JAUME 
BOFILL Laura Rubio i Laura Luchetti

REPRESENTANTS ALS ACTES DE CLOENDA  Àmbit educatiu: Lluís Esteve,  
Montserrat Jubete, Marta Cuquerella, Pilar Fernández i Marta Comas.  
Àmbit de cooperació: Ivana Martínez, Georgina Casas i Marina Vidal

BUTLLETINS I XARXES SOCIALS D’ENTITATS, CENTRES EDUCATIUS I ADMINIS-
TRACIONS Intercom, Infoaccions, Agenda Edualter, Xarxanet.org, webs i xarxes 
Fundació Akwaba i centres educatius, Ateneu de Nou Barris, Auditori Barradas; 
Cooperació Tarragona, Cooperació l’Hospitalet, Associació món comunicació i 
Cooperació Barcelona i Cooperació Diputació de Barcelona

INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES en el marc del projecte REDDSO de lafede.cat:  
seminari 1 i 2 de desembre; trobada “Canviem l’escola per canviar el món” a 
Barcelona el 7 d’abril; Taller d’educació a Dakar el 6 de juny de 2015, i projecte de 
servei comunitari transferible del Departament d’Ensenyament

9 PARTICIPANTS EN 
LA DESCOBERTA

desfemlesdesigualtats.wordpress.com


Carrer Llobregat 145 baixos
Telèfon 934 407 696
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amb el finançament:

amb el suport:

El recull d’experiències per què i per a qui?  
Aquest llibret presenta la sistematizació d’experiències de la primera fase  

del projecte #desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania 
global. Representa una mostra, adreçada als professionals de l’educació i  
la cooperació, d’allò que ha comportat la implementació d’aquesta fase  

de la descoberta de les desigualtats tenint com a fils conductors 
la participació i la reflexió. 
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