PROPOSTA DE TALLERS EDUCATIUS PER AL CURS 2021-22
ENTITATS DE LA COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES
OFERTA FORMATIVA GIRONINA
Les entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries i l’Alt Maresme, ofereixen
activitats diverses per a totes les edats i tipus de centres amb l’objectiu de
sensibilitzar, donar a conèixer i treballar valors i realitats per a l’enfortiment
d’una comunitat crítica, inclusiva i compromesa amb la pau, la reducció de les
desigualtats i els drets humans.
Per aquest motiu, us fem arribar el catàleg del nou curs 2021-22 que recull la
oferta (en la seva majoria, gratuïta) tant per a centres educatius, com per a
associacions i centres d’educació no formal.
Per a més informació podeu contactar-nos al CeDRe: educacio@solidaries.org o
al 972 21 99 16

EDUCACIÓ INFANTIL:
1-Conte: El secret de Vicenç Ferrer:
"El Secret de Vicenç Ferrer” és un conte que narra la història del creador de la
Fundació Vicente Ferrer i ens acosta a la realitat de l'Índia rural. Gràcies a
aquest conte descobrirem el seu secret: moltes persones, fent coses petites en
poden aconseguir una de molt gran. Tot seguit pensarem tot allò que podem
fer per fer un món millor en el nostre dia a dia.
A qui s'adreça: P5 i cicle inicial d’educació primària dels centres de Girona
Calendari: Durant el curs escolar
Durada aproximada: entre 30 i 45 minuts
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: sensibilizacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300
Organitza: Fundació Vicente Ferrer
2-Campanya DENIP 2022 «Bocins de pau. Pedacitos de paz»
La campanya té com a objectiu connectar a infants d’escoles no només de
Girona si no també d’altres països del món per a reflexionar sobre la Pau des
de cadascuna d’aquestes realitats. Promovent aquest intercanvi, es crearà una
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plataforma digital que presentarà aquesta amalgama de realitats que ens
portarà cap a una millor comprensió del concepte de Pau a través de les
experiències viscudes arreu del Planeta.
A les escoles gironines, es continuarà amb el format de tallers a les aules, si el
context ho permet, i si no s’adaptaran les activitats per a poder-se fer des de
casa. A la resta de Catalunya, l’Estat i món, els tallers s’enviaran en diversos
idiomes per a la seva dinamització (www.denip.cat)
A qui s'adreça: Educació Infantil , educació primària i segon cicle d'educació
secundària obligatòria d’arreu del planeta.
Calendari: Gener-Febrer 2021
Durada aproximada: Taller de 50 minuts dinamitzat per alumnat de cicles
formatius de grau superior més el treball intern propi de la campanya. En el cas
de fora de Girona, no hi ha tallers dinamitzats.
Nombre d'alumnes per grup: Grup o classe
Lloc: A l'aula.
Preu: Gratuït
Inscripcions:
Cal inscriure's abans del 13 de novembre a:
cooperacio@ajgirona.cat . Tel. 972 010 250 o bé a: educacio@solidaries.org .
Tel. 972 219 916
Organitza: Unitat de Cooperació de l’Ajuntament de Girona i CeDRe de la
Coordinadora d’ONG Solidàries.
3-Maleta de contes per la convivència:
Contes il·lustrats per a treballar l’empatia, la resolució no violenta dels petits
conflictes i els sentiments i actituds que ajuden a assolir i mantenir les
necessitats humanes: subsistència, protecció, afecte, enteniment, participació,
lleure, creació, identitat i llibertat) La maleta ve acompanyada d’una petita
guia per al treball amb els contes.
A qui s'adreça: P4 i P5 d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació
primària
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Condicions: Material en préstec que no inclou dinamització ni monitoratge per
part de l'entitat
Lloc: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions:
al 972 219 916 o bé per mail: educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries.
4-La maleta dels sentiments, angoixes i grans èxits:
Maleta que conté contes per treballar amb la mainada emocions i sentiments
contradictoris però que ens ajuden a créixer saludablement, acceptant-nos tal i
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com som i valorant la diferència de les nostres habilitats però també de les
nostres mancances. A través de contes il·lustrats, es pretén donar sentit a
petites anècdotes quotidianes que poden ser font de conflicte o font d'orgull
depenent de com s'aprengui a gestionar no només l'individu sinó també el
context on viu. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier
per al professorat.
A qui s'adreça: Segon cicle d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació
primària
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Condicions: Material en préstec que no inclou dinamització ni monitoratge per
part de l'entitat
Lloc: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions:
al 972 219 916 o bé per mail: educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
5-Xerrada: Un dia a la vida de la Trisha una nena de l’índia rural :
A través d’un audiovisual coneixerem la realitat de l'Índia rural, explicat a
través dels ulls d’una nena de 10 anys, la Trisha. Aquesta xerrada permet
reflexionar sobre temes com ara la pobresa i les desigualtats, i ens permet
treballar amb l'alumnat valors com la igualtat, la solidaritat, el respecte per la
diversitat cultural. Enllaç al vídeo “Un dia a la vida de la Trisha”:
https://vimeo.com/232787099.
En cas que no es pugui dur a terme la sessió presencialment, la FVF oferirà
recolzament i recursos per tal que l’alumnat pugui treballar els continguts a
l’aula.
A qui s'adreça: Educació primària
Calendari: Durant tot l'any, a partir de les 11:00h
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
Condicions: És necessari un ordinador amb sortida USB connectat a un
projector i accés a Internet
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: sensibilizacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300
Organitza: Fundació Vicente Ferrer
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6-La maleta dels contes, valors, sentiments i emocions:
Una maleta amb contes il·lustrats pel treball a l'aula dels sentiments. La maleta
inclou 5 contes que amb les imatges i el diàleg ajuden a la reflexió dels
sentiments i valors amb la mainada. S'hi adjunten instruccions, idees i manuals
per al treball amb els contes. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa
d'un dossier per al professorat. S’ofereixen dues maletes diferents segons
primer cicle o cicle mitjà de primària. El recull de contes pot ser temàtic:
millorar l’empatia, parlar sobre l’assetjament, treballar l’autoconeixement, etc.
Adaptant títols i material segons requereixi el centre escolar. Activitat apte per
als Centres d’Educació Especial.
A qui s'adreça: 2n cicle d'educació infantil i educació primària
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Condicions: Material en préstec que no inclou dinamització ni monitoratge per
part de l'entitat
Lloc: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions:
al 972 219 916 o bé per mail: educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries.
7-Joc 'Vigilant els drets de l'infant':
Aquest recurs, que organitza Òmnium Cultural del Gironès, consisteix en un
gran joc de taula perquè els nens i nenes hi juguin, coneguin els seus drets i
deures i es converteixin en vigilants. Per aquesta activitat es disposa d'un joc
de taula en format gran amb taulell, jugadors, dau, trencaclosques i targetes.
Aquesta activitat ha de ser dinamitzada pel professorat del mateix centre
educatiu.
A qui s'adreça: Educació primària, esplais, associacions de veïns, etc.
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 45 minuts per partida
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: a educacio@solidaries.org
Organitza: Òmnium Cultural.
NOVETAT!!
8-I Premis Literaris Antònia Adroher i Pascual de Narrativa i Poesia
Escolar:
Òmnium Gironès i la Coordinadora d’ONG Solidàries organitzen un concurs
literari amb dues modalitats, narrativa i poesia, amb una temàtica que es
variarà en cada convocatòria. Hi podran participar els centres de primària,
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secundària obligatòria i postobligatòria. Hi haurà dos premiats de cada
categoria i modalitat i dos premis per als centres educatius. Per a la realització
de l'activitat es disposa de material didàctic.
A qui s'adreça: Educació primària, educació secundària obligatòria i
postobligatòria
Calendari: Termini de presentació dels treballs: febrer. Lliurament de
premis:març
Durada aproximada: A decidir pel professorat.
Nombre d'alumnes per grup: No hi ha límit de participació
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions:
Ómnium Gironès girones@omnium.cat
Organitza: www.omnium.cat i Coordinadora d'ONG Solidàries i Gremi de
Llibreters de Catalunya a Girona.
9-Xerrada: Un dia a la vida de la Trisha una nena de l’índia rural:
A través d’un audiovisual coneixerem la realitat de l'Índia rural, explicat a
través dels ulls d’una nena de 10 anys, la Trisha. Aquesta xerrada permet
reflexionar sobre temes com ara la pobresa i les desigualtats, i ens permet
treballar amb l'alumnat valors com la igualtat, la solidaritat, el respecte per la
diversitat cultural. Enllaç al vídeo “Un dia a la vida de la Trisha”:
https://vimeo.com/232787099.
En cas que no es pugui dur a terme la sessió presencialment, la FVF oferirà
recolzament i recursos per tal que l’alumnat pugui treballar els continguts a
l’aula.
A qui s'adreça: Educació primària
Calendari: Durant tot l'any, a partir de les 11:00h
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
Condicions: És necessari un ordinador amb sortida USB connectat a un
projector i accés a Internet
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: sensibilizacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300
Organitza: Fundació Vicente Ferrer
10-Un conte sobre els infants sahrauís: Saps qui és la Maimuna?:
La Maimuna és una nena sahrauí que viu en un camp de refugiats. El conte ens
explica la vida en els campaments des del punt de vista d'un infant: com és
casa seva, la família, l'escola, el lleure, els amics... També ens explica per quin
motiu els infants venen a passar l'estiu amb nosaltres i tot el que fan quan
venen aquí.
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A qui s'adreça: Educació infantil, cicle inicial i mitjà d'educació primària.
Calendari: Durant el curs escolar
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: al tel. 696 32 22 60 o per correu electrònic acaps.gi@gmail.com
Organitza: ACAPS-Girona
NOVETAT!!
11-L'Himàlaia, la regió de Humla i la ONG Health us Nepal:
És una xerrada-col·loqui amb una presentació amb Power Point d’una durada
d’uns tres quarts d'hora.
Amb aquesta activitat es vol treballar els valors de cooperació, empatia,
solidaritat i generositat.
A qui s'adreça: 2n, 3r i 4t curs d'educació secundària obligatòria, educació
secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any de dilluns a dissabte
Durada aproximada: 45 minuts
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la
qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin
atendre totes les sol·licituds.
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: a ramonboix10@gmail.com
Organitza: Health us Nepal
12-L'aigua és de totes i tots!:
Taller participatiu amb el que reflexionar sobre els usos de l’aigua, els seus
valors i la seva gestió, així com conèixer els rius de Girona i conscienciar els
nois i noies de la importància de l'aigua com a bé comú que cal valorar i com a
ecosistemes a preservar. L'activitat es divideix en 4 apartats: el cicle de l'aigua,
els rius de Girona, les sequeres a Catalunya i ens convertim en activistes i
defensors de l’aigua a Girona! Es pot dur a terme per part del professorat o per
persones voluntàries d'Aigua és Vida. Per a la realització d'aquesta activitat es
disposa de guió, dossier pel professorat i fitxes de treball.
A qui s'adreça: Cicle superior d'educació primària i primer cicle d'educació
secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat.
Calendari: Durant tot l'any. Si es vol, es pot lligar amb el Dia Mundial de
l'aigua (mes de març)
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
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Lloc: A l'aula. També es pot realitzar en un espai a l'aire lliure, al costat del riu.
Preu: Gratuït
Inscripcions:a aiguagirona@gmail.com o al tel. 645581405
Organitza: Aigua és Vida, en col·laboració amb el CeDRe de la Coordinadora
d’ONG Solidàries.
13-Connectant mons 2022/22
CONNECTANT MONS és un projecte internacional que combina l’activitat a
l’aula i el treball online entre alumnat de 6 a 17 anys en la qual participen
centres de tot el món. Es treballa a través d’una plataforma online multilingüe
(italià, castellà, portuguès, anglès, gallec, català i èuscar), en la qual l’alumnat
interacciona i treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball
de la mateixa franja d’edat. La proposta educativa es treballa durant 10
setmanes i a través d’equips de treball virtuals. Cada setmana es proposa una
sèrie d’activitats per a realitzar a l’aula i compartir en xarxa, es guia l’alumnat
en el procés de descobrir, reflexionar, analitzar i buscar solucions al model de
producció que genera la crisi climàtica.
Per a la realització de l'activitat es disposa de guió de l'activtat, dossier per al
professorat, fitxes didàctiques, presentació Power Point, i a través d'un fòrum,
el professorat podrà contactar amb altres professors i professores que
realitzaran la mateixa activitat. A més, es facilitarà una guia d'Aprenentatge i
Servei (ApS) perquè qui ho desitgi pugui desenvolupar un procés
d'aprenentatge i servei a la comunitat, en el qual l'alumnat es formi treballant
sobre les necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-ho. Podeu
trobar més informació a https://www.conectandomundos.org/ca/edicion
A qui s'adreça: Educació primària, educació secundària obligatòria i
postobligatòria
Calendari: Consultar Calendari:
https://www.conectandomundos.org/ca/calendario
Durada aproximada: 10 setmanes
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: a info@conectandomundos.org https://www.conectandomundos.org/ca/registro
Organitza: Intermón Oxfam
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I POSTOBLIGATÒRIA:
14-Diversitat i Convivència:
El projecte Diversitat i Convivència pretén conèixer el grau i qualitat de relació i
cohesió entre els alumnes de l'aula, per tal d’oferir-los eines que els siguin útils
i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica
constructiva i la participació.
Al mateix temps proporciona assessorament i formació al professorat en
estratègies i recursos per a l’acció tutorial a l’hora d’abordar aquest contingut.
Es treballa a partir d'un bloc temàtic, a escollir entre quatre blocs conceptuals i
estratègics que guarden estreta relació amb la convivència: Convivència i
gestió de conflictes; Convivència i interculturalitat; Convivència i gènere;
Convivència i Assetjament escolar. Per a la realització d'aquesta activitat es
disposa d'un pla de treball, informe i descripció de les activitats per al
professorat.
A qui s'adreça: Cicle superior d'educació primària i educació secundària
obligatòria
Calendari: Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
Durada aproximada: Un trimestre (6 sessions d'1 hora per cada grup/classe)
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: A consultar amb l'entitat
Inscripcions:
Sol·licitar la inscripció amb 1 trimestre d'antel·lació. Tel: 972
010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social.
15-Podcast Tot És Mixtura
Tot És Mixtura és un canal de podcast que actua com a punt de trobada pel
diàleg i la reflexió i la cultura de la pau. Hem conegut a gent inquieta, curiosa, i
hem confrontat idees de diverses temàtiques com el racisme, la
interculturalitat, l’emprenedoria, la solidaritat.. L’activitat consisteix en
treballar a partir dels episodis, diferents temàtiques a través de reflexions i de
debats.
A qui s’adreça: a 3r i 4t d’ESO
Calendari: a convenir amb el centre
Durada aproximada:
Nombre d’alumnes per grup: màxim de participants 30
Condicions: projector i altaveus.
Lloc: aula de tutoria
Preu: gratuït
Inscripcions: podcast@azahara.org
Organitza: Associació Azahara https://www.azahara.org/
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16-Xerrada: Els contrastos a l’Índia: l’ahir i l’avui:
Xerrada que ofereix una aproximació general a l'Índia, a la seva cultura, els
seus contrastos i tradicions. Amb el suport de material audiovisual es fa
referència als 50 anys de programa de desenvolupament integral que la
Fundació Vicente Ferrer duu a terme a l’Índia rural, adreçat als col·lectius més
desafavorits i en com ha canviat el seu dia a dia en aquest temps.
En cas que no es pugui dur a terme la sessió presencialment, la FVF oferirà
recolzament i recursos per tal que l’alumnat pugui treballar els continguts a
l’aula.
A qui s'adreça: Educació secundària obligatòria i post obligatòria.
Calendari: Durant tot l'any, a partir de les 11:00h
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: sensibilizacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300
Organitza: Fundació Vicente Ferrer
17-Viure en un camp de refugiats-El poble Sahrauí:
A partir de la projecció d'unes imatges s'explica la història del poble sahrauí i
els fets més importants que els han portat a viure en un camp de refugiats des
de fa més de 40 anys. En aquests campaments de refugiats hi ha una ciutat,
Farsia, que està agermanada amb Girona. S'explica quina relació tenim els
gironins amb els habitants de Farsia, com viuen en els camps i, sobretot, quina
vida tenen els infants i joves com ells.
A qui s'adreça: Cicle mitjà i superior d'educació primària, educació
secundària obligatòria i postobligatòria i adults de la ciutat de Girona.
Calendari: Durant el curs escolar
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: al tel. 696 32 22 60 o per correu electrònic acaps.gi@gmail.com
Organitza: ACAPS-Girona
18-Atrapades entre dues realitats - Taller teatral participatiu sobre
processos migratoris, refugi:
Atrapades entre dues realitats és un taller teatral participatiu que promou la
reflexió sobre les persones que es veuen obligades a abandonar el seu lloc
d'origen, els drames de l'emigració, les persones refugiades i les fronteres. El
taller presenta fragments de les vides de quatre personatges (actuats per 2
actors/actrius) de diferents zones geogràfiques que per diferents raons es
veuen obligades a abandonar el seu país d’origen. Les vides dels quatre es
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creuen a nivell emocional i passen per diferents fases del viatge: el comiat,
l’esperança, la pèrdua, la immobilitat, atrapades entre dues realitats fins a
arribar d’alguna manera a “l’acollida”. Aquest taller està inspirat en el còmic
“Asylum” de Javier de Isusi per al CEAR d’Euskadi.
Aquesta activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb Biblioteques de Girona
i el Centre de Recursos per la Pau CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho
en el moment de contractar l'activitat.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, educació secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller. Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
19-Els tres amics - taller teatral participatiu:
És un taller teatral participatiu que promou la reflexió sobre com gestionem les
diferències dins d’un grup i les situacions conflictives que es generen per ser
diferent, per a identificar la no discriminació. Dirigit a infants a partir dels 8
anys.
Aquesta activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb les biblioteques
municipals de la ciutat de Girona Biblioteques de Girona i amb el Centre de
Recursos per la Pau CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho en el moment
de contractar l'activitat.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, educació secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
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Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller. Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
20-L’Àguila del Canadà - Taller teatral participatiu sobre el Bullying:
L'Àguila del Canadà és un taller teatral i participatiu per detectar i prevenir el
bullying. El taller combina dinàmiques participatives amb la narració i la
representació d’una història. Ens apropem al tema del buyllying a través de la
història d’un personatge que és diu Peter i una petita àguila ferida, presa fàcil
per en Peter i els seus amics. D’aquesta forma els participants podran
interactuar i conduir la història, parlar amb els personatges, elaborar possibles
finals i reflexionar sobre que hi ha darrera d’un acte de bullying. Per a la
realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, educació secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller. Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
21-Què consumir o no, aquesta és la qüestió - Taller teatral
participatiu sobre consum responsable:
Què consumir és un taller teatral participatiu que tracta el consum
responsable. Està estructurat en dues parts: la primera part és molt teatral i
tothom ha d’interpretar algun rol de la història d’en Max i la Multinacional
Plenté. A la segona part hi ha dinàmiques teatrals participatives sobre el
consum. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al
professorat.
Aquesta activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb el Centre de Recursos
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per la Pau CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho en el moment de
contractar l'activitat.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, educació secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller. Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
22-Despulla't d'Injustícies - Taller teatral participatiu sobre DDHH:
Taller per tractar els drets humans dels treballadors tèxtils que fan la nostra
roba arreu del món. Analitza quin és el nostre poder com a consumidorxs, així
com la responsabilitat de les empreses i dels governs al respecte. Els
personatges d’aquest taller són dos clowns que ens faran un control de la
contaminació d’injustícies de la nostra roba. Hi ha moltes dinàmiques
interactives, on els i les participants podran participar voluntàriament. Es
presentarà una escena interactiva de roba i una actuació, on es mostra la
cadena comercial tèxtil. Finalment, s’acabarà amb una activitat interactiva de
les veus de la consciència amb una treballadora del tèxtil. Per a la realització
d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.
Aquesta activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb el Centre de Recursos
per la Pau CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho en el moment de
contractar l'activitat.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, educació secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
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Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.(pendent de confirmació).
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
23-Quina cara de la moneda vols? – Taller teatral participatiu sobre
finances ètiques:
Quina cara de la moneda vols és una taller teatral participatiu que promou el
debat i la reflexió sobre la coherència dels nostres valors envers els nostres
objectius, el consum responsable lligat a les finances ètiques. La història
comença amb una jove banquera que viu a Seatle els EUA als anys 60, just en
plena guerra del Vietnam i que finalitza a Catalunya. L'alumnat viatjarà per les
diferents situacions i dilemes en que s’anirà trobant el personatge participant
en la creació d’escenes i adoptant rols de personatges amb l’objectiu
d’apendre sobre la banca ètica, els seus principis i com funciona la banca ètica
al nostre país. Per aquesta activitat es pot disposar d'un dossier per al
professorat i fitxes per l'alumnat.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, educació secundària postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.(pendent de confirmació).
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
24-L’Equilibri és cosa de dos - Taller teatral participatiu per la
prevenció de la violència de gènere:
Taller teatral i participatiu per a la prevenció de la violència de gènere. Està
estructurat en dues parts: a la primera es treballen dinàmiques diverses amb
els participants, que permeten introduir el tema, i a la segona part, es presenta
una història teatralitzada de la relació de dos personatges (Raquel i Marc), en
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la que els participants podran interactuar i conduir la història. Per aquesta
activitat es disposa d'un dossier per al professorat.
Aquesta activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb el Centre de Recursos
per la Pau, CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho en el moment de
contractar l'activitat.
A qui s'adreça: 2n cicle d'educació secundària obligatòria, postobligatòria i
adults
Calendari: Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el
primer trimestre del curs escolar. Fora de subvenció es podran sol·licitar i
realitzar durant tot l’any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
Condicions: Poden participar tots els municipis. En el cas de tallers
subvencionats a Girona ciutat si que hi haurà una limitació en el número de
tallers que anirà en funció de les demandes rebudes.
Lloc: A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria
valorar
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.(pendent de confirmació).
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions:
a info@lanaveva.org o bé al Servei Municipal de Solidaritat i
Cooperació tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
Organitza: La Nave Va.
25-Treballem els exilis:
Òmnium Gironès ofereix un recurs que consta de la gravació de l’obra teatral
"Exsilium" a càrrec dels alumnes de El Galliner (durada: 45 minuts) i un dossier
per treballar a l’aula.
Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la diversitat, la solidaritat
i l'empatia fent un recorregut a través de diversos exilis passats i presents.
A qui s'adreça: Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Calendari: A partir de gener
Durada aproximada: La gravació dura 45 minuts i la resta dependrà del
tutor/professorx
Nombre d'alumnes per grup: No hi ha límit de participació
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions:
Peticions del material (DVD + material didàctic) via CeDRe a
educacio@solidaries.org, Tel. 972 219 916
Organitza: www.omnium.cat i Coordinadora d'ONG Solidàries
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26-Sexe, drogues i rock&roll. Maleta de còmics per joves:
Un recull de còmics i novel·la gràfica dirigida al públic jove. Històries molt reals
explicades a tot color: lluita contra els prejudicis, contra la discriminació, contra
l’assetjament, contra l’homofòbia...I alhora, també, exemples de resiliència i de
mobilització social. Per poder obrir diàlegs tot descobrint un altre món, parlant
lliurement i sense embuts de totes aquelles converses incòmodes sobre la
identitat de gènere, el sexe, el consum i abús de drogues i la influència de
personatges famosos tòxics. Proposem la lectura i dinamització d’aquest recull:
Rosa y Javier (drogoaddiccions),Trapicheos en la segunda avenida (Lluita contra
la SIDA), El azul es un color cálido (homosexualitat), Cuerpos Sonoros (relacions
amoroses i sexuals), Skandalon (Rock and Roll, drogues i sexe) i Comando
Malva (Lluita contra el Patriarcat) Es presenta amb una bossa de tela.
Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de dossier per al professorat,
guió de l'activitat i Còmics i novel·la gràfica en préstec gratuït
A qui s'adreça: 4t curs d'educació secundària obligatòria, secundària
postobligatòria i adults.
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: Material cedit als centres en préstec gratuït (durada a
pactar amb cada centre)
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions: educacio@solidaries.org Tel. 972 219 916
Organitza: CeDRe
27-Paraguai, un país desconegut
Explicació de diversos projectes de Cooperació internacional, al voltant de la
salut, realitzats a la República del Paraguai. De forma concreta es mostra un
projecte de latrinització, fet a les comunitats de camperols de l'interior del país.
Una vegada feta la xerrada es pot dinamitzar un taller que consisteix en la
construcció d'una latrina. És un treball cooperatiu, i per equips
A qui s'adreça: a ESO
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Condicions: Per a la xerrada cal un projector, a la mateixa aula. Si convé
podem portar-lo nosaltres.
Per la construcció de la latrina cal cartó ( si es poden aconseguir planxes
de cartó, és ideal; en cas de no disposar, serviren capses de cartó per fer les
peces), goma (cola blanca o qualsevol adhesiu), estisores, llapis, regla... Si es
vol pintar, caldrà tenir pintures adients
Lloc: indiferent
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Preu: gratuït (si es vol fer una aportació voluntària, aquesta serà destinada
íntegrament als projectes de l’ONG al Paraguai) En el cas de centres educatius
de fora de Girona, es cobrarà el desplaçament.
Inscripcions: Arturo Fernández Jaria (678048220) correu:
arturojaria@hotmail.com
Organitza: SED
28-Xerrada sobre Discapacitat i Cooperació:
Presentació dels projectes de cooperació que duen a terme les ong GERD I
GERDD a Guatemala i tot Centreamèrica per millorar la qualitat de les persones
amb discapacitat.
A qui s'adreça: a tothom a partir 12 anys
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Condicions: ordinador, projector, pantalla, altaveus o pantalla tàctil amb
entrada usb.
Lloc: indiferent
Preu: a determinar amb l’entitat
Inscripcions: janmillas@hotmail.com tel:+34 627222256
Organitza: GERD
29-Taller de detecció i abordatge dels Matrimonis Forçats a centres
educatius:
Es tracta d’un taller per a professorat de secundària i batxillerat
(principalment), que s’impartirà en dues sessions d’una hora i mitja de durada
cadascuna. La primera sessió estarà destinada a la part d’explicació teòrica
dels principals conceptes relacionats amb el fenomen del matrimoni forçat, així
com els coneixements bàsics que permetin la seva detecció i abordatge dins
els centres educatius. La segona sessió es dedicarà a la part més pràctica, de
detecció, intervenció i derivació, sempre des del punt de vista dels
professionals dels centres educatius, que son els qui treballen de manera
quotidiana i directa amb el col·lectiu diana.
A qui s'adreça: professorat ESO i Batxillerat El taller es pot fer extensible a
professorat d’educació primària i universitats.
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2 sessions de 1:30h cadascuna
Nombre d'alumnes per grup: Entre 10 i 20 participants per taller.
Condicions:Es necessitarà un projector per a poder reproduir la presentació.
També serà necessari que els participants tinguin material fungible a l’abast
(paper, bolígrafs).
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En relació a l’espai, serà necessària una aula amb suficients taules i cadires per
als participants.
Preu: Gratuït
Contacte: 605.25.42.55 / 972.97.92.38 info@valentesiacompanydes.org
ruth@valentesiacompanyades.org
Organitza:Associació Valentes i Acompanyades.
30-Tallers de promoció de la salut (primers auxilis, patologia bàsica,
sexualitat sana, drogodependència...)
El nostre propòsit a l'hora de crear aquests tallers és el de proporcionar hàbits
de vida saludables així com ensenyar a la població què fer (i què no) en cas
d'un imprevist que ataqui la nostra pròpia salut o la dels altres. A través de
tallers teoricopràctics busquem crear un ambient dinàmic en el puguem xerrar
i aprendre sobre diversos temes relacionats amb la salut com a tècniques en
primers auxilis, sexualitat saludable en adolescents o l'actuació davant les
patologies més habituals en la nostra societat.
A qui s'adreça: A totes les persones interessades en promoció de la salut
Calendari: a concretar entre les persones interessades i l’entitat
Durada aproximada: 2 sessions de 2h cadascuna durant la mateixa setmana
Nombre d'alumnes per grup: De 10 a 20 participants per taller segons el
col·lectiu es pot adaptar
Condicions:Es necessitarà un projector i un espai amb cadires
Preu: Gratuït (les donacions econòmiques a l’entitat son totalment voluntàries)
Contacte:info@mundukolagunak.com, instagram (@mundukolagunak)
Organitza:www.mundukolagunak.com
31-Formació d’empoderament de persones migrades a Girona
Curs semipresencial de formació participativa i apoderament a persones
immigrades de Girona que hagin estat o siguin víctimes de violència de gènere,
conflicte armat, dol migratori entre altres, i que estiguin en procés d’arrelament
social, laboral i cultural.
S’ofereixen cursos temàtics de diferents mòduls de 15 hores cadascun:
coneixement de drets i deures laborals, coneixement de l’entorn i la societat
catalana, mòdul sobre violència de gènere, mòdul d’informàtica bàsica (per a
poder accedir a les formacions virtuals). S’ofereix també un curs d’iniciació al
Català de 90 h.
Aquestes formacions formen part del circuit d’acollida a la immigració de la
Secretaria General d’Immigració de Catalunya a Girona.
A qui s'adreça: A totes les persones interessades majors de 18 anys
Calendari: de setembre a desembre de 2021
Durada aproximada: 15h cada mòdul (90h mòdul català)
Nombre d'alumnes per grup:15 persones màxim
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Condicions: Residir a Girona ciutat, tenir accés a internet per a les sessions
virtuals.
Preu: Gratuït
Contacte: asocolgi@gmail.com, whatsapp 667 684 132
Organitza: Associació Asocolgi
NOVETAT!!
32-Dones en Lluita. Exposició itinerant
Visita presencial. Muntatge en panells amb fotografies i textos o visita virtual
complementada amb la Guia didàctica dels Tallers. L’exposició està basada en
els Drets Humans i la Perspectiva de Gènere donant visibilitat a la lluita que les
dones porten a tot arreu del món, amb l’exigència de tenir vides lliures, sense
discriminació i violència. Una lluita plena d’obstacles, discriminació i violència
donat que les seves denúncies suposen en moltes ocasions una resposta en
forma d’amenaces, atacs, empresonaments, i fins i tot la mort.
Per la visita virtual i el dossier pedagògic, entrar aquí:
https://www.solidaries.org/centre-de-recursos/dones-en-lluita-13356/

A qui s'adreça: A partir de 10 anys adaptada, o 14 sense adaptar
Calendari: 3 a 30 setembre (visites presencials a Girona). La resta, contactar
amb l’entitat.
Durada aproximada: 50minuts
Nombre d'alumnes per grup:15 persones màxim
Condicions: per la visita virtual: projecció i connexió a Internet
Lloc: Centre Cívic Sant Narcís de Girona (visites presencials)
Preu: Gratuït
Contacte: girona@amnistiacatalunya.org, 972 237 063 (Centre cívic Sant
Narcís, visites presencials a Girona)
Organitza:Amnistia Internacional Catalunya- Grup Girona
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