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CAMPANYA de Sensibilització A SECUNDÀRIA: S’ofereix

gratuïtament a tots els
cicles de l’ESO i Batxillerat de les comarques gironines. Per als instituts de Girona, Salt i Sarrià de Ter
l’activitat és gratuïta, als d’altres poblacions se’ls cobrarà el desplaçament al preu de 0,30 € el quilòmetre
comptant des de Girona.
Proposta:
Es cedeix una exposició a l’institut durant una setmana. Mentre està al centre, l’alumnat aprofundeix
sobre la temàtica de l’exposició i en realitza un treball final que s’entregarà al CeDRe.
Per tal de poder fer aquest treball el CeDRe us ofereix:
1. Un testimoniatge a càrrec de les entitats de la Coordinadora sobre la temàtica de l’exposició.
2. La dinamització d’un taller sobre els Drets Humans.
3. Trobada amb el/la tutora dels cursos que participen en la campanya per a l’oferiment gratuït de
materials complementaris durant la campanya (jocs, audiovisuals...).
4. Materials complementaris per al treball a l’aula i acompanyament durant la seva realització.

EXPOSICIONS de la CAMPANYA:
Los Nadies: Exposició fotogràfica que segueix el fil del poema d'Eduardo Galeano del mateix títol; una
proposta eminentment gràfica on les imatges tenen com a suport textual els diferents versos del poema
d'aquest conegut escriptor uruguaià. L'exposició fa referència als marginats, als exclosos del sistema
econòmic i social, els descartables (com diuen ja a Colòmbia) d'arreu del planeta. Les fotografies són del
fotògraf gironí Miquel Ruiz. Informació per al transport: Una capsa de cartró de 142x22x80cm, més un
roll-up (2kg). Material molt delicat.

10x12 la Solidaritat a través del còmic: La mostra pretén donar-nos l'oportunitat de reflexionar sobre
diferents temes actuals com la solidaritat, la cooperació, la pau i la noviolència, l’objecció fiscal, les
joguines bèl·liques, la situació dels nens i nenes soldat, l’ecologia, els drets humans, les migracions, les
formes d'explotació, la globalització, el deute extern, la situació de la dona i la infància... a través de
vinyetes i textos curts. Informació per al transport: 16 roll-up que sumen uns 64 kg.

L’Europa de les portes tancades: Una exposició sobre la intolerància, les injustícies, els abusos i les
violacions a les persones i regions més vulnerables del planeta. Vint il·lustracions d’en JAP publicades a El
Punt Avui els darrers anys, i en les que les entitats de la Coordinadora han participat amb vint comentaris
curts i reflexions. Informació per al transport: 11 roll-up de 2kg aprox. cadascun (22kg)

Per a informació i contractació: al CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries
correu-e: recursos@solidaritat.org
Tel. 972 21 99 16www.solidaries.org/cedre/
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MATERIALS de Sensibilització PER A PRIMÀRIA: Es deixa a les escoles l’exposició
infantil “Els drets dels infants”, una exposició que va acompanyada d’una guia d’activitats i el regal de
pòsters il·lustrats sobre la Declaració dels Drets dels Infants.
Es pot acompanyar l’exposició amb la cessió del conte Protagonistes per la PAU, un recull de vides sobre
persones d’arreu han aconseguit canvis en la realització i materialització dels Drets Humans. El llibre ha
estat el resultat de la campanya del DENIP 2018 a les escoles de Figueres.

Els Drets dels Infants: Una exposició que dona a conèixer als infants els seus drets de forma senzilla a
través de les il·lustracions que, amb gràcia i enginy, han aconseguit transmetre amb llenguatge infantil la
universalitat dels drets dels infants. Informació per al transport: 11 plafons A3 de cartró ploma dins una
caixa de cartró.

Kit dels Drets Humans per a JOVES: El kit educatiu de Joventut pels Drets Humans, amb
l'extensa Guia de l'Educador, el film de la Història dels Drets Humans i altres ajudes audiovisuals i
fulletons proporcionen mitjans eficaços per ensenyar a la joventut els drets humans: què són, per què són
tan importants i com els joves poden ajudar a convertir els Drets Humans en una realitat a tot arreu.
Es pot acompanyar el Kit amb còmics i contes sobre els Drets Humans en préstec gratuït que podeu
consultar al web: www.solidaries.org/cedre/

Recursos sobre els Drets Humans per a tots els públics: Audiovisuals, jocs,
maletes pedagògiques i exposicions per al coneixement, treball i reflexió sobre els Drets Humans. En
préstec gratuït i amb assessorament de professionals. Per a l’adquisició dels materials podeu consultar el
web: www.solidaries.org/cedre/, o bé escriure a:
recursos@solidaritat.org o trucar a 972 21 99 16 i
demanar per l’àrea d’Educació.
Joc dels Drets Humans. Joc de taula que consisteix
en finalitzar un recorregut per 39 caselles. Cada
casella fa referència a un article de la Declaració
Universal dels Drets Humans, per tal de
familiaritzar els nens i nenes amb els diferents
articles de la Declaració.
Kimaloé. Joc de taula per aprendre i aprofundir
sobre els Drets dels infants. No tots els nens del
món es beneficien de tenir garantits els seus drets
fonamentals, per aquest motiu els jugadors es
mouran al voltant del planeta utilitzant un camió i
les "cartes de drets" que representaran els nou
drets fonamentals dels infants.

Per a informació i contractació: alCeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries correu-e:
recursos@solidaritat.orgTel. 972 21 99 16www.solidaries.org/cedre/

