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OFERTA X INFANTIL

SAPS QUI ÉS LA MAIMUNA?
UN CONTE SOBRE ELS INFANTS SAHRAUÍS
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.
El conte és bilingüe amb una versió en català i una
versió en àrab. Amb la doble lectura, els infants tenen
la versió de l'experiència des de les dues realitats: la
de la família acollidora i la de l'infant acollit.
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

OFERTA X INFANTIL I
PRIMÀRIA
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, P5 i cicles inicial i mitjà de primària
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions: al 972 219 916 o bé per mail:
educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG
Solidàries.

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
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. 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
Preu: Gratuït
Inscripcions: al 972 219 916 o bé per mail:
educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG
Solidàries.

OFERTA X INFANTIL I
PRIMÀRIA
LA MALETA DELS CONTES, VALORS, SENTIMENTS I
EMOCIONS:
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.
A qui s'adreça: Educació infantil i primària
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions: al 972 219 916 o bé per mail:
educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG
Solidàries.

OFERTA X INFANTIL I
PRIMÀRIA

CUINA I COEDUCACIÓ INTERCULTURAL:
Mitjançant diferents disciplines de l’art de la cuina i la
cultura es pretén conscienciar a l’alumnat de la
importància i el potencial que té la diversitat cultural
Gironina i l’intercanvi entre cultures.
A qui s'adreça: P3 A 6è de primària
Calendari: De gener a març de 2023
Durada aproximada: 1h30min.
Nombre d'alumnes per grup: de 10 a 27 persones
Preu: 100€
Inscripcions: info@eccit.org 633039438 Yasser
Organitza:Associació ECCIT

TALLER DE CAL·LIGRAFIA ÀRAB I AMAZIGHT
Petita mostra de l’escriptura àrab com a una altra
tipologia d’escriptura que mostra la diversitat cultural
i trenca l’estereotip de l’escriptura llatina com a
universal. Alhora mostra la bellesa i harmonia estètica
del traç d’aquesta escriptura amb un taller pràctic.
A qui s'adreça: Educació primària
Calendari: De gener a març de 2023
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: De 10 a 30 persones
Lloc: A l'aula
Preu: 50 euros
Inscripcions: info@eccit.org, 633039438 Yasser
Organitza: Associació ECCIT

OFERTA X PRIMÀRIA

JOC 'VIGILANT ELS DRETS DE L'INFANT' :
Joc de taula perquè la mainada, tot jugant, conegui 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, fitxes, dau, trencaclosques i
targetes.
A qui s'adreça: Educació primària, esplais, etc.
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 45 minuts per partida
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Preu: Gratuït
Inscripcions: a educacio@solidaries.org
Organitza:Òmnium Cultural.

EL VIATGE INESPERAT
El taller promou la reflexió envers les persones que es
veuen obligades a abandonar el seu lloc d'origen,
identificar les causes i les diferents actituds de les
persones dels països d'acollida, lligades a unes
creences i prejudicis.
A qui s'adreça: Cicles mitjà i superior de primària
Calendari: Durant tot l'any, els tallers subvencionats
de Girona ciutat només es podran sol·licitar durant el
primer trimestre del curs escolar
Durada aproximada: 1h 30min.
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30)
Lloc: A l'aula
Preu: Activitat subvencionada 35€/taller. Preu
activitat: 220€/taller
Inscripcions: Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a
la realització de l'activitat. Tel 663662623
info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va Teatre

OFERTA X PRIMÀRIA,
ESO, POST. I ADULTS

VIURE EN UN CAMP DE REFUGIATS-EL POBLE
SAHRAUÍ
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.
A qui s'adreça: primària, ESO, postobligatori i adults
Calendari: Durant el curs escolar
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: al 649 70 30 68 o acaps.gi@gmail.com
Organitza: ACAPS-Girona

II PREMIS LITERARIS ANTÒNIA ADROHER I
PASCUAL DE NARRATIVA I POESIA ESCOLAR
Concurs literari amb dues modalitats, narrativa i
poesia, sobre el "Dret a la pau". Hi haurà dos premis
de cada categoria i modalitat i dos premis per als
centres educatius. Per a la realització i ampliació de
l'activitat es disposa de material didàctic sobre el dret
a la viure en Pau i a tenir unes institucions sòlides
(ODS 16).
A qui s'adreça: Educació primària, educació
secundària obligatòria i postobligatòria
Termini de presentació dels treballs: 10 de febrer
Lliurament de premis: març
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: Òmnium Gironès girones@omnium.cat
Organitza: Òmnium Cultural Gironès, Coordinadora
d'ONG Solidàries i Gremi de Llibreters de Catalunya a
Girona.

OFERTA X PRIMÀRIA,
ESO, POST. I ADULTS
XERRADA SOBRE DISCAPACITAT I COOPERACIÓ
Presentació dels projectes de cooperació que duen a
terme les ONG GERD i GERDD a Centreamèrica per
millorar la qualitat de vida 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 i altaveus
Preu: a determinar amb l’entitat
Inscripcions: janmillas@hotmail.com o 627222256
Organitza: GERD

DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA
El projecte pretén conèixer el grau i qualitat de relació
i cohesió entre els alumnes de l'aula, per tal d’oferirlos eines que els siguin útils i significatives per
treballar la convivència. Al mateix temps proporciona
assessorament i formació al professorat.
A qui s'adreça: Cicle superior de primaria i ESO
Calendari: Durant el curs escolar
Durada aproximada: 6 sessions d'1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: A consultar amb l'entitat
Inscripcions: tel. 972 21 30 50 o al c/e:
educacio.coordinacio@fundaciosergi.org
Organitza: Fundació Servei Gironí de Pedagogia
Social.

OFERTA X PRIMÀRIA,
ESO, POST. I ADULTS
PODCAST TOT ÉS MIXTURA
Un canal de podcast que actua com a punt de trobada
pel diàleg i la reflexió i la cultura de la pau. Es treballa
a partir dels episodis, a través de reflexions i debats
de diverses temàtiques com el racisme, la
interculturalitat, l’emprenedoria, la solidaritat.
A qui s’adreça: a 3r i 4t d’ESO
Calendari: a convenir amb el centre
Durada aproximada: 2 setmanes
Nombre d’alumnes per grup: 30 participants màxim
Condicions: projector i altaveus.
Lloc: aula de tutoria
Preu: gratuït
Inscripcions: podcast@azahara.org
Organitza: Associació Azahara

PARAGUAI, UN PAÍS DESCONEGUT
Xerrada i taller sobre salut i drets al Paraguai. El taller
consta de dues parts: Una part teòrica sobre la realitat
del país que disposa de la Central Hidroelèctrica de
més potencia del planeta: ITAIPU, alhora que
innumerables deficiències sanitàries: des de llum fins
salut. I una segona part més pràctica, per equips amb
la construcció, a escala, d'una latrina, on cal aplicar
l'habilitat manual, el treball cooperatiu i sobre tot, el
càlcul de matemàtic.
A qui s'adreça: a segon cicle d'educació primària i
primer cicle d'ESO
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Condicions: Per la construcció de la latrina cal cartó,
cola, tisores, llapis, regla i pintures.
Lloc: a l'aula
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: ONG SED

OFERTA X PRIMÀRIA,
ESO, POST. I ADULTS

TREBALLEM ELS EXILIS
Parlar de l'exili a través d'esquetxos curts sobre la
fugida, el viatge o l'acollida de les persones migrants.
Un recurs audiovisual de l’obra teatral "Exsilium" a
càrrec dels alumnes de El Galliner (durada: 45 minuts)
i un dossier per treballar a l’aula. No és una activitat
dinamitzada.
A qui s'adreça: ESO i educació post-obligatòria
Calendari: Tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: agirones@omnium.cat, 972 206 213
Organitza: Òmnium Gironès

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA
PODEM MESURAR ALGUNA COSA MÉS QUE DINERS
A LES EMPRESES? ELS BALANÇOS NO FINANCERS
Taller per donar a conèixer els fonaments i aplicació
del Balanç del Bé Comú a organitzacions socials i a
empreses. Inclou una part pràctica d'aplicació del
Balanç del Bé Ccomú a partir d'un cas fictici o real
d'una organització o empresa.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any.
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: de 5 a 25 alumnes
Preu: gratuït pels primers 5 grups que demanin la
formació.Preu de l'activitat:2 €/persona.
Inscripcions: ebcgirona@gmail.com
Organitza: EBC

L'ECONOMIA EN VALORS? ECONOMIA DEL BÉ
COMÚ I ALTRES ALTERNATIVES
Taller lúdic per entendre el funcionament i valors del
capitalisme, les seves limitacions i els problemes que
genera. Formació on explorar les línies d'un model
d'economia de mercat diferent que promou el Bé
Comú i conèixer les eines que calen per dur-lo a
terme.
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, postobligatòria i adults
Calendari: tot el curs escolar
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: de 5 a 25 alumnes
Lloc: A l'aula.
Preu: gratuït pels primers 5 grups que demanin la
formació. Preu activitat: 2€/infant
Inscripcions: ebcgirona@gmail.com
Organitza: ECB Girona

TALLER SOBRE DRETS LABORALS

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA
TALLER DE CUINA I CULTURES DEL MÓN
Mitjançant diferents disciplines de l’art de la cuina i la
cultura es pretén conscienciar a la ciutadania de la
importància i el potencial que té la diversitat cultural
Gironina i l’intercanvi entre cultures. Utilitzarem la
cuina com a eina de promoció cultural i artística,
transformadora i d’inclusió social.
A qui s'adreça: ESO, Batxillerat, Cicles professionals,
escoles d'adults, escoles d'idiomes, etc.
Calendari: De gener a març de 2023
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: de 10 a 30 alumnes
Preu: 150€
Inscripcions: info@eccit.org, 633039438 Yasser
Organitza: Associació ECCIT

Formació inicial pràctica i dinàmica adreçada a
alumnat que en breu s’incorpori al món laboral per tal
de tenir coneixements sobre com exercir els seus
drets i obligacions dels treballadors i les
treballadores.
A qui s'adreça: ESO, Batxillerat, Cicles professionals,
escoles d'adults, escoles d'idiomes, etc.
Calendari: De gener a març de 2023
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: de 10 a 30 alumnes
Preu: 50€
Inscripcions: info@eccit.org, 633039438 Yasser
Organitza: Associació ECCIT

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA
DESPULLA'T D'INJUSTÍCIES
Taller per tractar els drets humans de les
treballadores tèxtils que fan la nostra roba arreu del
món. Els personatges d’aquest taller són dos clowns
que ens faran un control de la contaminació
d’injustícies de la nostra roba. L'activitat disposa d'un
dossier per al professorat.(*)
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, postobligatòria i adults
Calendari: Tot l'any
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Lloc: A l'aula.
Preu: 250 €/taller (35 €/taller amb subvenció)
Inscripcions: info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va

ATRAPADES ENTRE DUES REALITATS
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 que per
diferents raons es veuen obligades a abandonar el seu
país d’origen. Basat en el còmic “Asylum” de Javier de
Isusi per al CEAR d’Euskadi. (*)
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions: a info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va

(*) L'activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb Biblioteques de
Girona i el CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho en el moment de
contractar l'activitat

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA

ELS TRES AMICS
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. (*)
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, postobligatòria i adults
Calendari:
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Lloc: A l'aula.
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions: info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va

(*) L'activitat compta amb un desplegament de materials educatius a
disposició dels centres, gràcies a una col·laboració amb Biblioteques de
Girona i el CeDRe. Per a demanar-los, podeu indicar-ho en el moment de
contractar l'activitat

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA

L'HIMÀLAIA, LA REGIÓ DE HUMLA I LA ONG
CATALANA HEALTH US NEPAL
És una xerrada-col·loqui sobre el projecte de salut a la
regió d'Humla al Nepal que duu a terme l'entitat.
A qui s'adreça: 2n, 3r i 4t ESO, post-obligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any de dilluns a dissabte
Durada aproximada: 45 minuts
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: Gratuït
Inscripcions: ramonboix10@gmail.com
Organitza: Health us Nepal

L’EQUILIBRI ÉS COSA DE DOS
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, en la que l'alumnat pot
interactuar i conduir la història. Per aquesta activitat
es disposa d'un dossier per al professorat.(*)
A qui s'adreça: 4t curs d'ESO, postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions: a info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va

(*) 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 indicarho en el moment de contractar l'activitat.

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA
SEXE, DROGUES I ROCK&ROLL.
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.
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 ESO, postobligatòria, i adults
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Preu: Gratuït
Inscripcions: educacio@solidaries.org 972 219 916
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries

QUINA CARA DE LA MONEDA VOLS?
Taller teatral participatiu sobre finances ètiques 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. L'alumnat
viatjarà per les diferents situacions i dilemes en què
s’anirà trobant el personatge tot participant en la
creació d’escenes amb l’objectiu d'aprendre sobre la
banca ètica. 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, postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions: a info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va
(*) 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 indicarho en el moment de contractar l'activitat.

OFERTA X ESO I POSTOBLIGATÒRIA
QUÈ CONSUMIR O NO, AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓ
Taller teatral participatiu sobre consum responsable,
estructurat en dues parts: la pirmera 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.
Es disposa d'un dossier per al professorat.(*)
A qui s'adreça: 4t ESO, postobligatòria, i adults
Calendari: Durant tot l'any
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Preu: L'activitat subvencionada 35€/taller. Preu
activitat: 250€/taller
Inscripcions: info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va

L'ÀGUILA DEL CANADÀ
Taller teatral participatiu per detectar i prevenir el
bullying. Combina dinàmiques participatives amb la
narració i la representació d'una història. Els i les
participants podran interactuar i conduir la història,
parlar amb els personatges, elaboar possibles finals.
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, postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: màxim 30 alumnes
Preu: Preu de l'activitat subvencionada 35 €/taller.
Preu activitat: 250 €/taller
Inscripcions: a info@lanaveva.org
Organitza: La Nave Va

(*) 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 indicarho en el moment de contractar l'activitat.

OFERTA
I POSTOFERTAXX ESO
A TOTS
ELS
OBLIGATÒRIA
PÚBLICS

GUIA DE RECONEIXEMENTS AZAHARA
L’Associació Azahara va convocar la primera edició
dels ‘Reconeixements Azahara: dones i diversitat’ per
donar a conèixer històries de vida i projectes
protagonitzades per dones amb perspectiva migrant o
filles de la immigració a les comarques de Girona.
Amb l'objectiu fer-les visibles i d'orientar a la
comunitat educativa en el tractament i el treball de les
trajectòries personals i professional d'aquestes dones,
s'ofereix la guia i la visita de les protagonistes a l'aula.
A qui s'adreça: a tots els públics
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2 setmanes de treball + 1 sessió
amb una dona reconeguda
Nombre d'alumnes per grup: 15 per grup
Preu: Gratuït
Inscripcions: comunitat@azahara.org
Organitza: Associació Azahara

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
PRÉSTEC DE RECURSOS EDUCATIUS PER ENTENDRE
EL MÓN
A part de tallers dinamitzats, podeu trobar audiovisuals,
jocs de petit i gran format, contes, llibres, maletes
pedagògiques i exposicions en préstec gratuït i amb
assessorament individualitzat per a la seva utilització.
Podeu consultar-los i demanar-los per Internet a:
www.solidaries.org/cedre/
A qui s'adreça: majors de 14 anys
Calendari: Durant tot l'any.
Lloc: Espai de Solidaritat C/ Mestre Francesc Civil, 3 de
Girona
Preu: Gratuït
Alta al servei de préstec: educacio@solidaries.org, 972
21 99 16

LES ONGD, QUINES HI HA I COM FUNCIONEN
Visita a l'Espai de Solidaritat, seu de la Coordinadora
d'ONG Solidàries on es presenta el treball, campanyes
i projectes que es realitzen arreu del món a través
d'entitats de persones voluntàries del nostre territori.
Amb aquesta presentació es pretén donar a conèixer
no només les entitats sinó obrir la possibilitat de
col·laborar-hi ja sigui de manera puntual o entrant a
formant-ne part.
A qui s'adreça: majors de 16 anys
Calendari: Durant tot l'any.
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: Espai de Solidaritat C/ Mestre Francesc Civil, 3
de Girona. També existeix la possibilitat de desplaçarse fins al municipi (en aquest cas es cobrarà el
quilometratge des de Girona)
Preu: Gratuït
Inscripcions: 972219916 educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG
Solidàries.

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS

ACOLLIDA DE FAMÍLIES MARROQUINES EN L'INICI
DEL CURS 2022-23
Aquest suport està destinat a les famílies
nouvingudes de parla àrab o francesa (provinents del
Marroc, Senegal, etc.) que tenen fills i filles
escolaritzats a la demarcació. L'objectiu de la trobada
és el de facilitar la comprensió de les instruccions,
funcionament i reunions del curs que s'inicia per tal de
facilitar una millor comunicació família-escola.

A qui s'adreça: familiars d'alumnat extracomunitari
(provinents de països de parla àrab/francès) i a
centres educatius de la demarcació.
Calendari: Setembre i octubre de 2022
Durada aproximada: 1hora
Nombre d'alumnes per grup: famílies
Preu: 50€
Inscripcions: info@eccit.org, 633039438 Yasser
Organitza: Associació ECCIT

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
MARE MORTUM
La Mediterrània, el vell Mare Nostrum, el mar de les
nostres viles, dels nostres paisatges i records, s’ha
convertit en els últims anys en una de les fronteres
més violentes del món. L’any 2015 més d’un milió de
persones van arribar a Europa a través de les rutes
migratòries de la Mediterrània. 3.770 persones no ho
van aconseguir: van perdre la vida al mar a causa de
la manca de vies legals i segures per emigrar.
Blog que conté els tallers i formacions dinamitzades:
Kaló Taxidi, Dibuixos en temps de guerra, Tots som
migrants i Territoris invisibles. Tallers destinats a
diferents públics i que es poden sol·licitar per
separat.

A qui s'adreça: a partir dels 9 anys
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h/taller aproximadament
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: A l'aula
Preu: Entre 130/200€ depenent del nombre de tallers.
El preu NO ha de ser un impediment si no es disposa
de fons per al taller.
Inscripcions: https:// entreterres.org/tallers o al c/e:
entreterres@scicat.org
Organitza: SCI Catalunya & Entre[terres]
Guia Entre[terres]: https://entreterres.org/

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
DRETS HUMANS
L’any 2015 registra el màxim nombre de
desplaçaments que ha viscut Europa des de la
Segona Guerra Mundial. Un dels principals detonants
n’ha estat la devastadora guerra de Síria. També els
han provocat, però, d’altres conflictes bèl·lics i
ecològics, així com les grans desigualtats socials i
econòmiques, actualment en augment a escala
global, que s’han vist agreujades per decisions
polítiques irresponsables.
Blog que conté els tallers i formacions dinamitzades:
Dansem sense fronteres, Spiderman a Idomeni, Drets
Humans Emergents, i L'Europa fortalesa; destinats a
diferents públics i que es poden sol·licitar per
separat.

A qui s'adreça: a partir dels 9 anys
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h/taller aproximadament
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: A l'aula
Preu: Entre 130/200€ depenent del nombre de tallers.
El preu NO ha de ser un impediment si no es disposa
de fons per al taller.
Inscripcions: https:// entreterres.org/tallers o al c/e:
entreterres@scicat.org
Organitza: SCI Catalunya & Entre[terres]
Guia Entre[terres]: https://entreterres.org/

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
RACISME
El racisme s’alimenta de la desigualtat, implica una
classificació discriminatòria de les persones en
grups segons el color de la pell i/o el país d’origen.
Es construeix a partir de la identificació arbitrària de
tot un grup amb unes característiques negatives que
en justifiquen el tracte desigual i legitimen la seva
inferioritat social. D’aquesta manera, el pensament
racista justifica la discriminació, la segregació social
o l’explotació econòmica d’una o de diverses
comunitats.
Blog que conté els tallers i formacions dinamitzades:
Ball de màscares, Ombres xineses, Poder i racisme
un binomi perillós. Destinats a diferents públics i que
es poden sol·licitar per separat.

A qui s'adreça: a partir dels 9 anys
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h/taller aproximadament
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: A l'aula
Preu: Entre 130/200€ depenent del nombre de tallers.
El preu NO ha de ser un impediment si no es disposa
de fons per al taller.
Inscripcions: https:// entreterres.org/tallers o al c/e:
entreterres@scicat.org
Organitza: SCI Catalunya & Entre[terres]
Guia Entre[terres]: https://entreterres.org/

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
GÈNERE I LGTBI
Quan es fa referència a persones refugiades i
sol·licitants d’asil, es pensa en persones provinents
de països en guerra o sotmeses a dictadures
extremes. Tanmateix, n’hi ha moltes que es veuen
empeses a fugir del seu país per motius d’orientació
sexual i d’identitat de gènere. Ser gai, lesbiana,
transsexual, bisexual o intersexual en alguns països
del món pot equivaldre a anar a la presó, a sofrir
pena de mort, a patir amenaces, extorsió, xantatge,
exclusió i marginació social.
Blog que conté els tallers i formacions dinamitzades:
Un conte d'amor, Treball invisible-treball migrant,
Violències dobles. Destinats a diferents públics i que
es poden sol·licitar per separat.

A qui s'adreça: a partir dels 9 anys
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h/taller aproximadament
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: A l'aula
Preu: Entre 130/200€ depenent del nombre de tallers.
El preu NO ha de ser un impediment si no es disposa
de fons per al taller.
Inscripcions: https:// entreterres.org/tallers o al c/e:
entreterres@scicat.org
Organitza: SCI Catalunya & Entre[terres]
Guia Entre[terres]: https://entreterres.org/

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Avui, milions de persones viuen condemnades a una
misèria permanent i es confirma que l’anomenada
ajuda Nord-Sud és una contribució positiva molt
menor que les contribucions negatives que rep el sud
global des del nord global. Una gran part d’aquestes
contribucions negatives les produeixen grans
empreses i estats, que actuen amb l’objectiu
d’augmentar beneficis i assegurar-se recursos i
mercats.
Blog que conté els tallers i formacions dinamitzades:
Belluga’t per (Tu)valu!, Art en acció!, Quina
cooperació volem? Destinats a diferents públics i que
es poden sol·licitar per separat.

A qui s'adreça: a partir dels 9 anys
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 2h/taller aproximadament
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: A l'aula
Preu: Entre 130/200€ depenent del nombre de tallers.
El preu NO ha de ser un impediment si no es disposa
de fons per al taller.
Inscripcions: https:// entreterres.org/tallers o al c/e:
entreterres@scicat.org
Organitza: SCI Catalunya & Entre[terres]
Guia Entre[terres]: https://entreterres.org/

OFERTA X A TOTS ELS
PÚBLICS
EXILI, REFUGI I ACOLLIDA: ITINERARI DE PAU I DH
Des de diferents espais, entitats i recursos de la ciutat de
Girona, es convida a famílies, escoles, centres de lleure i
públic en general a l'itinerari cultural i educatiu per conèixer
la realitat -passada i actual- de persones i col·lectius que
han patit l'exili forçat.
Museus, biblioteques, teatres i les entitats de la
Coordinadora d'ONG Solidàries posen a disposició de
tothom: exposicions, funcions, materials, guies
pedagògiques i tallers sobre pau, migració, exili i acollida.
Per als centres educatius, a més, hi ha la possibilitat de
completar l'itinerari amb una sortida guiada a final de
trimestre a les platges d'Argelers.

A qui s'adreça: públic en general
Calendari: De setembre 2022 a gener 2023
Durada aproximada: depèn dels recursos de l'itinerari
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc: ciutat de Girona
Preu: A consultar depenent del recurs.
Inscripcions: caseta@ajgirona.cat
Organitza: La caseta dels recursos educatius i el
CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries (amb la
participació de Biblioteques públiques, Teatre
Municipal de Girona, Xarxa de Museus de Girona)

OFERTA EXCLUSIVA
PROFESSIONALS

TALLER DE DETECCIÓ I ABORDATGE DELS
MATRIMONIS FORÇATS A CENTRES EDUCATIUS
La primera sessió estarà destinada a la part 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 de les
professionals dels centres educatius.
A qui s'adreça: professorat de secundària i batxillerat
principalment (pot fer-se també per a primària i
universitat)
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: dues sessions d’una hora i mitja
de durada cadascuna.
Condicions: projector, material fungible, una aula amb
suficients taules i cadires per a tothom.
Nombre d'alumnes per grup: 10 a 20 persones
Preu: Gratuït
Inscripcions: 605.25.42.55 / 972.97.92.38
info@valentesiacompanydes.org
ruth@valentesiacompanyades.org
Organitza: Associació Valentes i Acompanyades.

OFERTA EXCLUSIVA
PROFESSIONALS
COOPERATIVISME: TALLER D'ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA
Reflexió entorn de l'economia actual i la situació
d'emergència social i mediambiental que ha generat.
Presentació de l'economia social i solidària com a
alternativa amb exemples reals d'empreses
cooperatives. Finalitza el taller amb el joc de taula
Coopoly per dur a la pràctica la teoria apresa.
A qui s'adreça: professorat d'ESO i Cicles formatius
Calendari: tot l'any
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: 6 -20 persones
Lloc: a l'aula o centre educatiu
Preu: 180€
Inscripcions: ebcgirona@gmail.com
Organitza: CEBC Catalunya

NOVES ECONOMIES: ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA, ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, ECONOMIA
CIRCULAR I ECONOMIA COL·LABORATIVA
Formació que pretén donar una visió general de les quatre
tendències més rellevants de les noves economies. El
cooperativisme com a mitjà de transformació social. El Balanç
del Bé Comú per posar els valors al centre de l'activitat
econòmica. Els processos productius i els productes
dissenyats per no generar residus. I les alternatives
sostenibles.

A qui s'adreça: Professorat de secundària,
emprenedoria i Cicles formatius
Calendari: tot l'any
Durada aproximada: 4 hores
Nombre d'alumnes per grup: indiferent
Lloc:a l’aula
Preu: 360€
Contacte: ebcgirona@gmail.com
Organitza: EBC Girona

OFERTA EXCLUSIVA
PROFESSIONALS
TARDES JUGANERES
Jornada dedicada al joc de taula, on s'aprenen les
possibilitats pedagògiques de diferents tipus de joc, a
través de les partides i les adaptacions que hi anem fent
segons la intencionalitat i el tipus de jugadora. Hi ha la
possibilitat de fer sessions de jocs gegants a l'aire
lliure.
A qui s'adreça: professionals i voluntariat de l'àmbit
educatiu, a estudiants universitaris i cicles formatius.
Calendari: Curs escolar en horari de tarda, estiu matins
Durada aproximada: 2 a 4 hores
Nombre d'alumnes per grup: Grups de 5 a 20 persones
Lloc: A l'Espai de Solidaritat. C/Mestre Francesc Civil, 3
de Girona
Preu: Gratuït
Inscripcions: 972219916 educacio@solidaries.org
Organitza: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries.

OFERTA EXCLUSIVA
PROFESSIONALS

TALLERS DE CREATIVITAT I INNOVACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT SOCIAL I HUMÀ, I EL FOMENT
DE LA INTERCULTURALITAT
El format proposat és un taller vivencial on s'aplica la
metodologia del Cicle d'aprenentatge vivencial.
Sessions on es debatran els conceptes de creativitat i
innovació social, i la seva aplicabilitat en la vida
quotidiana, presentant exercicis en els quals puguin
veure reflectits els seus talents intrínsecs i la bona
administració de les habilitats socials, identificant la
creativitat i la innovació com eines que contribueixen
al desenvolupament humà integral i sostenible. Els
tallers seran impartits per professionals guatemalencs.
Per a la realització de l'activitat es disposa de material
didàctic.
A qui s'adreça: Professionals de l'educació
Calendari: De finals de setembre a desembre
Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup:grup classe
Lloc:a l’aula
Preu: Gratuït (es cobra Km, en sessions fora de Girona)
Contacte:inscripció prèvia amb 15 dies d'antelació
nahual@fundacionutopia.org
Organitza: Fundació Utopia

OFERTA EXCLUSIVA
PROFESSIONALS

INTERCANVI DE PROFESSORAT
Amb aquest projecte de formació i intercanvi
d’experiències entre professorat i professionals de
l’àmbit educatiu de Girona i Xauen (Marroc) es vol fer un
pas endavant en el coneixement realista de la cultura
d’origen de gran part de l’alumnat nouvingut a comarques
gironines, i continuar amb la formació i la cooperació
educativa als docents de Xauen.
Consta de dos viatges i unes jornades formatives pel
professorat dels dos països de forma presencial. El
viatge al Nord del Marroc serà al desembre i l’acollida de
professorat marroquí a comarques gironines al
novembre.
A qui s'adreça: Mestres, professorat i professionals de
l'educació
Calendari: inscripcions de juny a octubre de 2022
Durada aproximada: del 26 de desembre de 2022 al 2 de
gener de 2023
Nombre d'alumnes per grup: De 20 a 30 persones
Lloc:Centres educatius del nord del Marroc (viatge) i de
la província de Girona.
Preu: 380€
Contacte: info@eccit.org 633039438 Yasser
Organitza: Associació ECCIT

WWW.SOLIDARIES.ORG/CEDRE/
ESPAI DE SOLIDARITAT.
CARRER MESTRE FRANCESC CIVIL, 3 BAIXOS
17005 GIRONA

ECCIT- VALENTES I ACOMPANYADES- GERD- GERDD
PROMOTORA DEL COMERÇ JUST- CEDRE DE LA COORDINADORA
D'ONG SOLIDÀRIES- HEALTH US NEPAL-ÒMNIUM GIRONÈS- LA
NAVE VA TEATRE- FUNDACIÓ SERGI- ACAPS GIRONA- SED
GIRONA- SERVEI CIVIL INTERNACIONAL- ASSOCIACIÓ AZAHARAFUNDACIÓ UTOPIA- ECONOMIA DEL BÉ COMÚ GRUP GIRONA- LA
CASETA DELS RECURSOS EDUCATIUS.

