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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. Així, es pretén impulsar més 
conscienciació sobre: les causes de les desigualtats, l’exercici de drets i deures, 
la coresponsabilitat dels actors i el treball comunitari i en xarxa.

#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global és una 
campanya impulsada per la Fundació Akwaba 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 des del pilar de treball de l’entitat: la formació.

Reflexions sobre l’educació transformadora, 
dinamitzades per lafede.cat

El jovent és el públic clau perquè 
representa la societat actual i de 
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 la promoció dels drets 
humans i en valors favorables a un 
desenvolupament humà sostenible i 
la justícia global.

http://www.lafede.cat/
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2 INtRoDUCCIó  
El perquè del recull 
d’experiències (segona fase)
Per aquesta segona fase, repetim el petit format de sistematització vist l’èxit de 
l’edició anterior 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 segona fase del 
projecte #desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global. 
Així, trobem una sistematizació de les experiències viscudes en el marc del 
projecte durant el curs 2015-2016.   

Les estratègies de #desfemlesdesigualtatscentren 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. Es va realitzar de forma 
integral als cursos de 5è de primària i 3r de secundària dels centres educatius 
de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona i Vilanova i la Geltrú, durant el 
curs 2014-2015.

La segona fase és l’acció transformadora; es dóna resposta a una desigualtat 
existent en el seu entorn, bé participant en accions d’aprenentatge servei (ApS) 
o bé presentant propostes de millora a les autoritats locals. S’ha realitzat 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, 
la tipologia de les col·laboracions i serveis amb associacions, les seves 
valoracions, del professorat, talleristes i, finalment, un quadre resum de les 
experiències viscudes a cada centre educatiu participant. 
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3 PaRtICIPaCIó Com a 
EIX tRaNSVERSaL
Seguint Freire1, 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.

Subscrivint Trilla i Novella2, 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.

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 les propostes de transformació, sensibilització, incidència i del 
desenvolupament de les sessions.

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 per 
adequar les formacions. 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.

1“Educació i participació ciutadana” d’Educació sense fronteres, a  
http://www.educacionsinfronteras.org/files/55461 Consultat juliol 2016
2Trilla, J. i Novella, A. “Educación y participación social de la infancia”.  
Revista Iberoamericana de educación, número 26: pàg. 137-164. Any 2001

mòdul 7. Dinàmica teatre-imatge. Escola Patronat Domènech.

http://www.educacionsinfronteras.org/files/55461
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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.

En la primera fase, 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. En la segona fase, 
tots els centres educatius han volgut continuar l’experiència. 

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 sisè les formacions s’han integrat de forma 
interdisciplinària, a les tutories, religió o educació en valors. Mentre que 
en el cas de quart d’ESO s’han realitzat a cultura i valors ètics, a filosofia o 
interdisciplinàriament en període escolar postexàmens.

1 TRIA DE LA DESIGUALTAT 
SOCIAL A DESFER. MÒDUL 5

0 REPRENEM CONTACTE

8 VALORACIONS

3 PROGRAMACIÓ

7 ACTE CLOENDA

2 ADEQUACIÓ DEL  
PROJECTE AL CENTRE

4 FORMACIONS  
AULA I CARRER. MÒDUL 
6, 7, 8, 9 (COL·LABORACIÓ 

D’ORGANITZACIONS),10 i 11

5 SENSIBILITZACIÓ  
I SERVEIS

6 INCIDÈNCIA SOCIAL  
I POLÍTICA

I CENtRES EDUCatIUS
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4a Transició de la primera fase a la segona
L’alumnat participant de la primera fase el curs 2014-2015, ha continuat el pas 
pel projecte aquest 2015-2016. En el cas de primària, cursant 6è i en el cas de 
secundària cursant 4rt.

Abans de començar els mòduls a l’aula de la segona fase, s’ha realitzat:

1 Anàlisi de les valoracions del professorat i de l’alumnat per tal de detectar 
adaptacions adients per l’acció transformadora.

2 Dinàmica de transició: tria de la desigualtat social a desfer.

mòdul 5. Tria de les desigualtats a desfer.

Quins són els fotorelats que millor 
mostren la problemàtica del barri?

Com? Anàlisi dels fotorelats de la 
descoberta de les desigualtats

Collage de le descoberta fotogràfica. Escola Antaviana, 6è A.
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3 Adequació dels materials  
(continguts i activitats).

Els continguts i els materials s’han 
adaptat segons la desigualtat 
social a investigar. Les temàtiques 
treballades han estat: espai públic, 
habitatge, medi ambient, alimentació, 
sanitat, intergeneracions, consum i 
discriminació. 

També s’han adaptat segons les 
necessitats i oportunitats presentades 
a cada grup-classe s’han proposat 
activitats específiques, tant abans com  
durant els mòduls formatius a l’aula. 

4 La línea de temps

El primer dia de formació a l’aula del 
curs 2015-2016, l’alumnat ja havia fet la 
tria de de la desigualtat social a desfer. 
Per ubicar la seva participació en el 
projecte, es va proposar crear una línia 
del temps col·lectiva.

Destaquem aquestes adaptacions inicials:  

- S’inclou una proposta de cinefòrum prèvia a les formacions per introduir la temàtica. 

- Visita a l’exposició PISO PILOTO al CCCB relacionada amb la desigualtat en 
l’habitatge.

- En el cas de l’Institut Eduard Fontserè, l’alumnat de 4rt ha fet el traspàs als de 3r 
participant a la primera sessió. 

Visita a l’exposició PISo PILoto el 20/10/2015
Desigualtat investigada: accés a l’habitatge

Escola Balaguer
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5 PaRtICIPaCIó a L’aULa: 
Autoaprenentatges
Mostrem tot seguit les idees força i els recursos educatius de cada mòdul formatiu:

mòdul 6 Causes de la desigualtat escollida i comparativa global (2 hores a classe)

mòdul 7 Opcions per combatre les desigualtats (2 hores a classe) 

mòdul 8 Organismes locals/multilaterals de promoció de drets humans (2 hores a 
classe)

Les necessitats bàsiques  
iguals per tothom, arreu del món. 

Per què no s’assoleixen?

Proveïdors de benestar.  
Comprendre els seus rols  

mitjançant el teatre-imatge.

Accions individuals i col·lectives 
i les organitzacions del barri com 

elements positius que actuen contra 
les causes de les desigualtats.  

Es plasma en un joc de l’oca  
de les desigualtats.

•	 Vídeos
•	 Fotografies d’arreu
•	 Piràmide de Maslow
•	 Vinyetes de trajectòries de vida
•	 Diagrama d’Ishikawa
•	 Cadenes causa-efecte

•	 Tècnica del teatre-imatge

•	 Fitxes d’entitats 
•	 Tauler del joc de l’oca de les 

desigualtats
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mòdul 9 Acció comunitària d’aprenentatge servei (4 hores a classe, carrer o seu 
d’organitzacions)

mòdul 10 Art i sensibilització (4 hores a classe i al carrer)

mòdul 11 Incidència social i política (4 hores a classe i a l’Ajuntament)

Vegeu la guia pedagògica de la segona fase de #desfemlesdesigualtats amb el 
desenvolupament d’aquests mòduls formatius a: desfemlesdesigualtats.files.wordpress.
com/2016/06/akwaba_guia_desfemlesdesigualtats_2016web.pdf

Destaquem aquestes adaptacions:  

- Es proposa crear el joc de l’oca en format historieta. mòdul 8

- S’afegeix dinàmica de valoració de les actituds influïdes del pas pel projecte de 
l’alumnat. Dinàmica de la mà. mòdul 6 i 11

- S’afegeix dinàmica de valoració dels aprenentatges del pas pel projecte de 
l’alumnat. Diari reflexiu. tots els mòduls

- Es comparteix la carta formal amb la resta de grups de l’escola. mòdul 11 

Es coneix alguna de les 
organitzacions que treballen 

per desfer la desigualtat social 
investigada. Es fa una acció 

conjunta.

L’alumnat dissenya alguna acció 
sensibilitzadora de manera 

creativa. La funció és de difusió 
dels aprenentatges adquirits 

durant les formacions i de la mà de 
l’organització local.

Alternatives per canviar la situació.

•	 L’organització explica el seu 
sentit i les tasques que realitza

•	 L’alumnat col·labora amb alguna 
activitat

•	 Elaboració d’un teatre de titelles
•	 Adaptació d’una cançó
•	 Acció conjunta amb col·lectius 

com la gent gran
•	 Creació de cartells informatius
•	 Dinamització d’un mercat 

d’intercanvi... Entre d’altres

•	 Redacció d’una carta formal que 
arriba als responsables polítics 
del municipi

http://desfemlesdesigualtats.files.wordpress.com/2016/06/akwaba_guia_desfemlesdesigualtats_2016web.pdf
http://desfemlesdesigualtats.files.wordpress.com/2016/06/akwaba_guia_desfemlesdesigualtats_2016web.pdf
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5a Destaquem  
a l’aula
Mòdul 6. Materials de 
suport per la comparativa 
global

Les temàtiques pròpies de l’Educació 
per a la justícia global són complexes, 
com també comprendre la relació 
local-global. Ara bé, aplicant la següent 
premissa que ja vam formular durant 
la primera fase, es poden analitzar i 
actuar sobre tots els nivells;

Per a parlar d’aquesta defensa dels 
drets humans, quant a la cobertura de 
les necessitats bàsiques, trobem: 

- El vídeo de Milk.

Quant a la relativitat cultural:

- El vídeo del tràiler de Babies.

En aquestes línies de reflexió, s’ha triat 
un recull de fotografies realitzades 
arreu del món per cada desigualtat 
concreta investigada per l’alumnat. 

Per exemple, en el cas de les 
desigualtats intergeneracionals, per 
parlar de la vellesa arreu del món, 
s’han seleccionat fotografies de l’Steve 
McCurry del seu projecte Strength in 
weakness.

Altre exemple, en el cas de les 
desigualtats en alimentació, trobem el 
projecte de Peter Menzel, anomenat 
Hungry Planet Family Food Portraits.

Mòdul 7. Dinàmica de 
teatre-imatge1 

Per tal de copsar la diversitat de rols 
que influeixen en cada situació de 
desigualtat, l’alumnat ha interpretat 
el paper dels proveïdors de benestar 
i dels oprimits que pateixen les 
situacions més complicades. 

A més a més, han reflexionat sobre 
les actiutuds de cada actor per 
transformar les situacions.

+ drets humans  
- desigualtats socials

Projecció d’imatge sobre la vellesa i la salut
Escola Antaviana - 6è A

Representació d’escena de teatre-imatge. 
temàtica d’alimentació

Institut Dolors Mallafrè i Ros - 6è A

1 Boal, A. (2002) Juegos para actores y no actores: teatro del oprimido. Alba editorial.

https://www.youtube.com/watch?v=XzfdgPx3YOo
https://www.youtube.com/watch?v=vB36k0hGxDM
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Mòdul 8. El joc de l’oca de les desigualtats 

La Fundació Akwaba ha creat un tauler del joc de l’oca com a eina educativa per 
bolcar la investigació que l’alumnat ha dut a terme de cada desigualtat social. De 
manera que es troben caselles especials on cada grup-classe descriu les causes 
i els efectes de la desigualtat i per altra banda, les oques que representen els 
actor que treballen per a desfer-la. L’alumnat és el generador de coneixement.

Vegeu el treball fet per cada classe a l’enllaç: desfemlesdesigualtats.wordpress.
com/2016/06/08/recull-fotografic-del-joc-de-loca-de-les-desigualtats

Mòdul 10. Preparació de campanyes de 
sensibilització 

Cada classe ha elaborat una campanya de sensibilització adaptada a la 
desigualtat social que ha investigat i a la seva experiència viscuda amb les 
entitats expertes.

Joc de l’oca de les desigualtats 
intergeneracionals

Escola Fluvià - Classe Blanc

tauler del joc de l’oca per  
desfer les desigualtats 

Disseny Amaia Martín / supercobra.net

teatre de titelles a l’acte de cloenda
Escola Torreforta - Classe A

mercat d’intercanvi a l’escola
Escola El Miracle - Classe B

Visualitzar  
joc de l’oca

https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/2016/06/08/recull-fotografic-del-joc-de-loca-de-les-desigualtats/
https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/2016/06/08/recull-fotografic-del-joc-de-loca-de-les-desigualtats/
https://desfemlesdesigualtats.files.wordpress.com/2015/10/oca.jpg
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Mòdul 11. Redacció de 
propostes formals de 
millora

A mode de conclusió del pas per el 
projecte, trobem que l’alumnat ha 
redactat una carta formal dirigida als 
responsables polítics de territori. 

S’han utilitzat canals de participació 
ja existents, com el Consell de nois i 
noies de l’Hospitalet. En el cas de no 
haver-hi aquesta opció, s’ha fet un 
contacte directe amb els responsables 
polítics o tècnics responsables més 
propers. 

La carta s’ha creat de la manera 
més consensuada possible, fins i tot 
compartint el text amb la resta de 
cursos del centre educatiu en alguns 
casos.

Redacció de la carta formal  
de manera col·lectiva.

Escola Pau Sans

Es comparteix l’elaboració final de la carta formal amb els/les representants  
de tots els cursos. Escola Fluvià
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Les cartes formals presenten una estructura comuna on: es presenta el 
projecte, s’esmenten elements positius que ja esdevenen a favor de la temàtica 
investigada, els elements negatius i, el més important, les alternatives, és a dir, les 
propostes de millora que cada classe formula per desfer la desigualtat social. 

Trobem un exemple de la part de propostes de millora quant a l’habitatge, de 
l’escola Canigó: 

- Fer un canvi de les lleis de manera que 
promoguin els drets humans

- Augmentar el lloguer social

- Promocionar les entitats que ajuden als 
afectats fent xerrades a les escoles

- Finançar entitats que ajuden a les persones

- Transmetre i sensibilitzar a la gent del què 
està passant amb els bancs*

Entrega de propostes formals de millora pel Consell de nois i noies  
de l’Hospitalet de Llobregat. Escola Canigó

* Anna és una tipografia en format digital dissenyada per Anna Vives i que s’ha utilitzat en aquest paràgraf. 
Anna és una noia amb Síndrome de Down que ha dedicat un any sencer a apropar-se al món de la lletra, 
treballant la lectura i l’escriptura. La intenció original de la tipografia és imitar els traços de l’escriptura 
d’Anna, una grafia molt particular, ja que barreja caràcters en majúscula i minúscula indistintament.
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6 PaRtICIPaCIó amB 
L’ENtoRN: L’aCCIó 
tRaNSfoRmaDoRa
6a Col·laboració amb entitats  

Per tal d’apropar l’alumnat a l’entorn, s’han presentat a l’aula diverses organitza-
cions del barri que donen resposta als efectes i les causes de la desigualtat social 
que ha investigat cada grup-classe. Per fer aquesta primera aproximació, s’ha 
comptat amb el suport de recursos, com són:

- Mapa d’entitats del Tercer Sector www.tercersector.cat/mapa

- Mapa del consum responsable: Pam a pam pamapam.org/ca

- Altres: webs de les entitats, d’ajuntaments i de lafede.cat

El mapa d’entitat del tercer Sector permet realitzar cerques segons 
àmbits d’intervenció de les entitats i/o els col·lectius atesos

Visualitzar  
mapa entitats

http://www.tercersector.cat/mapa
http://pamapam.org/ca
http://www.lafede.cat/
http://www.tercersector.cat/mapa
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PaH tarragona - escola El miracle 
es-es.facebook.com/pah.tarragona

La PAH Tarragona va compartir amb 
l’alumnat de l’escola El Miracle  

(classe 6è A) les seves experiències 
contra les injustícies de l’àmbit  

de l’habitatge digne. 

Per la seva banda, l’alumnat va crear 
missatges de suport a la causa.

Destaquem: Les organitzacions informals

S’ha atès a organitzacions del tercer i segon sector, a les respostes de les 
administracions públiques (primer sector) i dels familiars, amistats, associacions 
veïnals i moviments socials (sector informal). 

D’aquest últim sector, destaquem la col·laboració de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de l’Hospitalet de Llobregat i de Tarragona, en tractar la desigualtat 
social en quant l’accés a un habitatge digne. També de l’expresident de 
l’Associació de Veïns/es de Bellvitge i la seva resistència per un barri verd.

PaH l’Hospitalet - escola Canigó
twitter.com/pahlhospitaletl

aVV Bellvitge - escola mare de Déu  
de Bellvitge 
avbellvitge.wordpress.com

L’alumnat de l’escola Canigó va crear 
uns cartells de recolzament a les 
persones afectades i els va entregar a 
l’assemblea de la PAH l’Hospitalet. 

La foto és del dia d’aquesta entrega 
i es copsa el moment en que es 
visualitza el vídeo de la visita de 
representats de la PAH a l’escola.

El senyor Josep Maria Vilamala, 
expresident de l’Associació de veïns/es 
de Bellvitge va compartir l’experiència 
de les lluites veïnals a favor d’un barri 
verd amb l’alumnat de l’escola Mare de 
Déu de Bellvitge.

https://es-es.facebook.com/pah.tarragona
https://twitter.com/pahlhospitaletl
https://avbellvitge.wordpress.com/
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Escola Pau Sans i Col·lectiu Punt 6. Usos de l’espai públic

Escola fluvià i Casal de Gent Gran  
Quatre Cantons. Intercanvi generacional

Escola torreforta i fundació Casal l’amic. 
Salut percebuda

Institut Dolors mallafrè i Ros i Cafè Caliu. 
Espai de reunió i alimentació

Escola el miracle i PaH tarragona.  
Habitatge digne

Escola Patronat Domènech i més fresques 
que un enciam. Consum responsable

Institut Dolors mallafrè i Ros i Cooperativa  
La Vinagreta. Sobirania alimentària

Recull fotogràfic d’organitzacions col·laboradores
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Escola Pau Sans i Col·lectiu Punt 6. Usos de l’espai públic

Institut Dolors mallafrè i Ros i Economat. 
Seguretat alimentària 

Escola m. D. Bellvitge i Universitat  
sense fronteres. medi ambient

Escola el miracle i Xarxa ECo.  
alimentació saludable 

Escola Patronat Domènech i Botiga  
montse Ibáñez. Consum responsable

Escola Canigó i PaH L’Hospitalet.  
Habitatge digne

Institut Eduard fontserè i Universitat sense 
fronteres. Barreres arquitectòniques

Recull fotogràfic d’organitzacions col·laboradores
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6b Finalitats del servei 
Els serveis que cada classe ha realitzat han estat per diferents finalitats. 
Proposem una classificació i una mostra de cadascun.

Sensibilització

Al centre educatiu: 

L’escola Balaguer va crear cartells 
informatius sobre alternatives al lloguer 
i la compra per poder tenir un habitatge 
digne i els van exposar al hall del 
centre. 

A la comunitat:

- Punts conflictius al barri. L’institut 
Eduard Fontserè va penjar cartells amb 
la seva mirada crítica sobre l’espai 
públic el voltant de l’institut. 

- Intercanvi generacional. L’escola 
Fluvià va visibilitzar activitats entre 
nens/es i gent gran per reclamar espais 
compartits.

Suport a persones que 
formen part de l’entitat 
col·laboradora  

Creació de missatges de suport:

L’escola Canigó va crear cartells que va 
entregar a la PAH en una de les seves 
assemblees per transmetre ànims a les 
persones afectades per la hipoteca. 
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Incidència social i política

A través del Consell d’infants i joves: 

A les escoles de Tarragona s’ha donat veu a través d’aquesta plataforma als 
missatges que cada classe ha transmès. Els representants del Consell han 
conegut el projecte, han analitzat les propostes i les han traslladat al Plenari  
amb l’alcalde. 

Les respostes de l’Ajuntament seran transmeses a la responsable del Consell 
perquè ho derivi a les escoles.

Dinamització de la sessió del Consell d’Infants de tarragona. 2/12/2015

Dinamització de la sessió del Consell 
d’Infants de tarragona. 2/12/2015

Plenari a l’ajuntament de tarragona. 
9/12/2015
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6c Actes de cloenda
Una vegada realitzats els mòduls formatius es va celebrar un acte de cloenda 
amb les diferents classes que hi han participat del projecte, repetint l’èxit de la 
primera fase. En aquest esdeveniment tan especial, els grups es van tornar a 
trobar 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 i joves que viuen realitats cada vegada més desiguals. 

A l’acte de cloenda a Barcelona 19/05/2016:

“Vau saber unir molt bé un moment de reflexió amb el 
reconeixent. A més, l’acte reflexa un molt bon projecte, 

ben treballat pels estudiants que clarament han fet un pas 
endavant amb el seu coneixement sobre els drets humans.”

Laura Campo de la Fundació Jaume Bofill - Centre promotor d’APS

Conselleres d’educació de Gràcia i  
Sant martí van apropiar-se de les propostes 

de millora de l’alumnat

Representant del Consell d’infants i  
joves va apropiar-se de les propostes de 

millora de l’alumnat
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Cada classe va tenir un reconeixement de la seva participació en forma de dau 
fotogràfic, on les cares del dau contenen una fotografia de cada mòdul.

Escola Canigó

mantenim en moviment la pilota que 
representa la participació

tarragona. 
Ens vam trobar a l’antiga audiència

(14/12/2015)

Escola fluvià

Construïm la frase col·lectiva: “Desfem les 
desigualtats per una justícia global”

fem reflexió individual per desfer la 
desigualtat social investigada i unim les idees 

de manera col·lectiva, com a dinàmica final 
de l’acte.

Hospitalet de Llobregat. 
Ens vam trobar a l’auditori Barradas

(11/12/2015)

Barcelona.  
Ens vam trobar a l’Espai Jove la fontana 

(19/05/2016)
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7 mItJaNS  DE 
ComUNICaCIó
BtV - Clot tV (6/05/2016)
“Ha estat l’excusa perfecta per sortir 
de l’escola i fer un aprenentatge servei, 
pensar com nosaltres, com a nens, 
podem canviar la societat.” 

CARME HOYAS  
Mestra escola Fluvià

Visualitzar BTV - Clot TV

Diari més de tarragona (10/12/2015)
“En el decurs del plenari els nous 
membres del Consell Municipal 
d’infants informaran de les diverses 
activitats que han desenvolupat per 
donar a conèixer els Drets dels Infants 
(col·laboració amb [...] la Fundació 
Akwaba [...]).”

Visualitzar Diari més de Tarragona

BtV - Gràcia tV (28/01/2016)
“S’han centrat en el consum 
responsable i el comerç just per 
conèixer com millorar aquest 
dret a través de diferents tallers 
participatius. Els alumnes han après 
quines són les entitats gracienques 
que treballen en aquesta línia, com 
per exemple la clínica dental Les 
1001 dents o el Banc Expropiat.”

GRÀCIA TV  
Escola Patronat Domènech

Visualitzar BTV - Gràcia TV

http://www.tvclot.com/component/jtvcontent/article/8575-visibilitzen-lintercanvi-generacional-com-a-eina-daprenentatge-al-poblenou
http://www.tvclot.com/component/jtvcontent/article/8575-visibilitzen-lintercanvi-generacional-com-a-eina-daprenentatge-al-poblenou
https://issuu.com/mestarragona/docs/mtarragona101215
https://issuu.com/mestarragona/docs/mtarragona101215
http://www.graciatelevisio.cat/els-alumnes-del-patronat-dom-nech-vetllaran-pel-consum-responsable
http://www.graciatelevisio.cat/els-alumnes-del-patronat-dom-nech-vetllaran-pel-consum-responsable
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Bloc #desfemlesdesigualtats
Totes les notícies sobre la campanya es troben recollides al nostre bloc
desfemlesdesigualtats.wordpress.com/category/bloc

Els centres educatius també han fet difusió  
de l’experiència a les xarxes socials.

Per exemple l’institut Eduard fontserè, ha publicat l’enllaç als vídeos sobre 
les desigualtats a l’espai públic:

www.inseduardfontsere.cat/desfem-les-desigualtats

https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/category/bloc/
http://www.inseduardfontsere.cat/desfem-les-desigualtats/
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8a Alumnat
Aprenentatges -  
Diari de reflexió 

Per tal de recollir una valoració de 
l’evolució progressiva dels aprenen-
tatges, es va dissenyar un diari de 
reflexió. El resultat d’aquest diari és 
una eina per copsar l’evolució dels 

aprenentatges i del procés en general 
que s’ha pogut aprofitar per part de les 
talleristes i d’Akwaba, com també del 
professorat.

Copsar l’adquisició o l’expressió dels 
aprenentatges de l’alumnat és clau 
perquè la nostra finalitat és fomentar 
la reflexió crítica per transformar les 
actituds.

8 VaLoRaCIoNS
Una part molt important del projecte són les valoracions; hem procurat tenir 
presents totes les parts implicades; alumnat, professorat i talleristes. Entre tots/es 
diem la nostra i fem propostes de millora.

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

= sumem per desfer les desigualtats

Exemple de diari de reflexió emplenat  
per un alumne de l’escola Pau Sans

Exemple de diari de reflexió emplenat  
per una alumna de l’escola Balaguer
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- Les actituds més treballades van ser: 
il·lusió, solidaritat, empatia, simpatia, 
amabilitat, energia, intel·ligència i 
participació, entre moltes altres. 

- Els objectius més esperats d’assolir 
van ser: que no hi hagin desigualtats, 
saber més coses, ser més empàtic/a, 
entre molts altres. 

Aquesta és una adaptació de “la mà de les 
fortaleses” proposada a la guia Avaluació dels 
aprenentatges en els projectes d’aprenentatge 
servei. Batlle, Roser (coord.), que es pot con-
sultar a la pàg. 67 del document del següent 
enllaç: www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/
documents/aps_avaluacio_aprenentatge%20
amb%20annex.pdf

Vegeu el núvol de paraules de la contraportada 
com el resultat de les actituds més treballades 
en aquesta segona fase.

Actituds - Fitxa de la mà

Una proposta per observar l’evolució de les actituds va ser la fitxa de la dinàmica 
que es mostra com exemple a continuació. Cada alumne/a ha esmentat actituds 
de partida, (de vegades formulades en forma d’adjectiu o substantiu) i un 
objectiu que esperava assolir en haver participat del projecte. A la darrera sessió, 
l’alumnat ha valorat l’evolució de les pròpies actituds i de l’objectiu marcat.

Formulació de propostes 
de millora - Targetes acte 
de cloenda

Una de les competències de més 
valor en el projecte, és el fet que 
l’alumnat formuli alternatives a les 
realitats que es troben injustes. Aquest 
exercici de formulació s’ha estimulat 
amb diferents dinàmiques, una d’elles 
va ser a l’acte de cloenda de Barcelona 
on cada participant havia d’escriure 
alguna acció que pogués fer per desfer 
la desigualtat social treballada. Així, 
sobre les següents temàtiques:
- Consum responsable, van resultar 12 
propostes diferents on la més habitual 
va ser “comprar coses de comerç just”.

- Drets intergeneracionals, van resultar 
19 propostes diferents on la més 
habitual va ser “estar més temps amb 
el avis”.

Exemple fitxa de la mà, emplenada per una 
alumna de l’escola fluvià

alumnes de l’escola Patronat Domènech

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_avaluacio_aprenentatge%20amb%20annex.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_avaluacio_aprenentatge%20amb%20annex.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_avaluacio_aprenentatge%20amb%20annex.pdf
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8b Professorat
Posteriorment a la implementació de la segona 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:

Participació activa de l’alumnat, competències 
treballades, comprensió dels aprenentatges per 

part de l’alumnat, adequació del projecte, tria de les 
entitats col·laboradores per temàtica, coordinació 

amb Akwaba i continuïtat del projecte.

Major acompanyament en la difusió de la sensibilització  
i la incidència // millora de l’avaluació sistematitzada:  

diari reflexiu en format dossier amb rúbrica d’autoavaluació i pautes  
// dinàmiques vivencials i contacte amb agents de l’entorn

Reunió valoració 2a fase  
Escola Balaguer (27/6/2016)

- Competències: comunicativa 
lingüística i audiovisual; conviure i 
habitar el món (social i ciutadana); 
artística i cultural; autonomia i iniciativa 
personal; apren-dre a aprendre; 

- Oportunitats: contacte amb agents 
o entitats properes, revaloren o 
descobreixen realitat de l’entorn, 

- Dificultats: poc temps pel servei de 
sensibilit-zació; conceptes elevats a 
primària, 

- Continuïtat: la majoria de centres no 
li donarà continuïtat sense el suport 
de l’entitat; altres en funció de les 
temàtiques incorporaran accions com 
el mercat d’intercanvi per Sant Jordi o 
se-guiran la col·laboració amb el casal 
de gent gran.
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8c Talleristes
Les talleristes que hem format part d’aquesta segona fase també n’hem fet una 
valoració molt positiva. Els aspectes que s’han valorat han estat:

Motivació de l’alumnat per la temàtica, materials de 
suport, acollida i implicació d’alumnat i professorat, 

capacitat de l’alumnat de generar propostes de 
transformació social, aspectes claus pel bon 

funcionament del projecte en un centre educatiu, 
propostes de millora i què ha suposat per cadascuna 

participar de la campanya.

Continuar fomentant dinàmiques que porten a una reflexió  
com a mode d’apropar els conceptes, la part teòrica  

// espais diferents per diferents maneres d’expressar-se

Elements que les talleristes consideren clau pel bon funcionament del projecte als 
centres educatius:

- Metodologies diverses, divertides i vivencials per tal de facilitar diferents 
canals d’expressió i la comprensió de temàtiques complexes. 

- Implicació professorat. 

- Temàtica propera (l’alumnat s’implica amb la problemàtica, per què la viu).

“Els projectes continuats com el 
#desfemlesdesigualtats permeten 
que la tallerista estigui més temps 
amb el grup classe i que l’alumnat 
la consideri referent i comparteixi la 
inquietud per la transformació social”.

Reunió valoració 2a fase  
a la seu d’akwaba (9/6/2016)
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9 QUaDRE RESUm  
DE LES EXPERIÈNCIES

* L’escola Antaviana va valorar només fer els mòduls 6, 7 i 8     ** L’escola Patronat Domènech va valorar no realitzar el mòdul 10      
*** Servei de suport i no pas de sensibilització

Servei

Ciutat Centre
Curs i 
classe

Temàtica
Organització 

col·laboradora
Sensibilització Incidència

L’Hospitalet

Escola 
Balaguer

4rt d’ESO Habitatge PAH L’Hospitalet
Cartells informatius 

d’alternatives 
d’habitatge al centre

Propostes al 
Consell de nois 

i noies

Escola 
Canigó

4rt d’ESO Habitatge PAH L’Hospitalet

Cartells de suport 
a la seu de les 

persones afectades 
de la PAH ***

Institut 
Eduard 

Fontserè
3r d’ESO Espai públic Col·lectiu Punt 6 i USF

Visibilització de 
punts conflictius

Escola Mare 
de Déu de 
Bellvitge

6è Medi ambient
Unitat Sense Fronteres 

(USF)

Cartells 
d’alternatives  

per un barri verd

Escola Pau 
Sans

6è Espai públic Col·lectiu Punt 6 i USF
Visibilització de 
punts conflictius

Tarragona

Escola el 
Miracle

6è A Habitatge PAH Tarragona
Exposició de la 

vivència
Propostes al 

Consell Municipal 
d’infants i acte al 

Plenari

6è B Alimentació Xarxa ECO de Tarragona Mercat d’intercanvi

Escola 
Torreforta

6è A Espai públic Col·lectiu Punt 6 i USF
Adaptació de cançó 
(amb veu i guitarra)

6è B Espai públic Fundació Casal l’Amic “Formiguejant”

Barcelona

Escola 
Antaviana*

6è A Sanitat

6è B Discriminacions

Escola Fluvià

6è Blanc, 
Daurat, 
Granat 
i Verd 

Turquesa

Inter- 
generacional

Casal de Gent Gran 
Quatre Cantons

Visibilització 
d’intercanvi 
generacional Propostes als 

regidors dels 
districtes

Escola 
Patronat 

Domènech**
6è Consum

Cooperativa Més 
fresques que un enciam i 

Botiga Montse Ibáñez

Vilanova i  
la Geltrú

Institut 
Dolors 

Mallafrè i 
Ros

4rt d’ESO  
A, B i C

Alimentació
Cooperativa La Vinagreta, 

Economat i Cafè Caliu

Activitats de difusió 
a d’altres cursos del 

centre

Propostes a 
l’Assemblea 

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

CENtRES EDUCatIUS 11 centres de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona 
i Vilanova i la Geltrú. 488 alumnes de 6è, 4rt i 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, Laura Romano, 
Maria Saavedra, Gianni Sarno, Anna Soldevila i Eva Virgili.

EQUIP DE SENSIBILItZaCIó I PERSoNaL tÈCNIC o CoL·LaBoRaDoR D’aKWaBa 
Yolanda Carmona, Begoña Carrera, Xènia Cordón, Josep Cruanyes, Fadwa El 
Kasbaoui, Patricia Fuentes, Núria Gómez, Iolanda Guàrdia, Flavia Lucenti, Amaia 
Martín, Rosa Mari Martín, Rosa Mercader, Rui Oliveira, Marina Pacheco, Adelina 
Pedrosa, Jordi Rodés, Desiré Rodrigo, Miquel Taverna, Daniela Vilarasau i Eva Virgili.

mItJaNS DE ComUNICaCIó Clot TV, Diari més de Tarragona i Gràcia TV

BUtLLEtINS I XaRXES SoCIaLS D’ENtItatS, CENtRES EDUCatIUS I 
aDmINIStRaCIoNS Associació món comunicació, Auditori Barradas, Cooperació 
Barcelona, Cooperació Diputació de Barcelona, Cooperació l’Hospitalet, 
Cooperació Tarragona, web i xarxes socials de la Fundació Akwaba i els centres 
educatius.

SEmINaRI D’aPRENENtatGE SERVEI a L’aJUNtamENt DE BaRCELoNa amB La 
fUNDaCIó JaUmE BofILL Laura Campo, Laura Luchetti i Laura Rubio.

aLtRES foRmaCIoNS I PaRtICIPaCIoNS  Jornada de reflexió per la millora de les 
intervencions d’EpD. UB, Edualter // La planificació i l’avaluació estratègica en l’acció 
educativa transformadora. Ajuntament de Barcelona. Ramon Crespo i Abel Sampériz 
// Però... això com s’avalua? Seminari Jaume Bofill // Quines propostes d’Educació 
per a la Justícia Global transformen la realitat? Acte de visibilització d’APS per la 
Justícia Global; Ajuntament de Barcelona, Jaume Bofill i lafede.cat.

aLtRES CoL·LaBoRaCIoNS a faVoR DE La PaRtICIPaCIó D’INfaNtS I JoVES  
Consell de nois i noies de l’Hospitalet, Consell Municipal d’infants de Tarragona,  
ICI l’Hospitalet i JIS l’Hospitalet.

REPRESENtaNtS aLS aCtES DE CLoENDa  Barcelona: Marta Duñach, Consellera 
d’educació de Gràcia i Carlota Falgueras, Consellera d’educació de Sant Martí. 
L’Hospitalet de Llobregat: Nicolás Cortés, responsable de Cooperació. Tarragona: 
Francesc Roca, Conseller d’educació i Maria Rosa Nevado, responsable Consell 
Municipal d’infants.

SEGUImENt Ajuntament de Barcelona: Judith Rifà i Maria Monzó, tècniques i 
Alejandro Almansa, estudiant de pedagogia. UB: Ana Vázquez TFG Pedagogia; 
Josué Castro Universitat de Querétaro i Centre Promotor d’ApS. Ajuntament de 
Tarragona: Marina Vidal i Toni Martí.
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Carrer Llobregat 145 baixos
Telèfon 934 407 696
08904 L’Hospital de Llobregat
educatiu@fundacioakwaba.cat
www.fundacioakwaba.cat
www.desfemlesdesigualtats.wordpress.com

amb el finançament: amb el suport:
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El recull d’experiències per què i per a qui?

Aquest llibret presenta la sistematizació d’experiències de la segona 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 suposat la implementació d’aquesta fase de l’acció 

transformadora tenint com a fils conductors la participació i la reflexió.

http://fundacioakwaba.cat/
https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/

