Fundació

Akwaba

Tallers participatius d’educació en
valors per la transformació social

Talleritza’t

Respecte a la diferència i la igualtat
entre les cultures, generacions i
gèneres.

És un catàleg d’activitats socioeducatives que incorpora l’educació
en valors i promou la participació
activa a través de tallers, contes i
espectacles per a tota la ciutadania,
especialment els infants i joves.

Valors del
Talleritza’t

Què és el
Talleritza’t?

Amb el Talleritza’t volem contribuir a
crear una societat més respectuosa
amb les diferències culturals, de generacions i de gènere, crítica amb les
desigualtats i afavoridora del desenvolupament sostenible, la coresponsabilitat i l’ajut mutu.

Foment del desenvolupament
sostenible.
Foment de la participació, reciprocitat
i ajut mutu entre els participants i
educadors/es.
Foment de la creativitat.
Metodologia educativa que combina
la reflexió i pràctica.

Com contactar
Carrer Llobregat 145 baixos
Telèfon 934 407 696
08904 L’Hospital de Llobregat
akwaba@fundacioakwaba.cat
www.fundacioakwaba.cat
www.facebook.com/FundacioAkwaba
Per a més informació vegeu:
http://talleritzat.wordpress.com
Contacte directe
educatiu@fundacioakwaba.cat

La Fundació Akwaba és una
organització no governamental sense
afany de lucre. Va néixer l’any 1992 a
la ciutat de l’Hospitalet per lluitar per
un món més just.
La nostra missió és “promoure la
participació i la coresponsabilitat
per generar una societat més justa
mitjançant la formació i l’atenció a les
persones més vulnerables”.
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Vols combatre les injustícies?
Passa a l’acció amb el Talleritza’t

CU LT U RA D E PAU

Talleritza’t

Fomentar actituds pacífiques i compromeses
amb un mateix, l’entorn i la societat. Es tracten
temàtiques: conflictes armats, nens soldats,
desplaçats, el rol dels mitjans de comunicació
en els conflictes, conflictes interpersonals i
interculturals, etc.

MÉS IN FORMA CIÓ DELS TA LLERS
I N TER C U LTU R A LITAT

L’Àfrica en imatges p s

El diari de la Naaku p

Màscares africanes i

Donar a conèixer els drets humans, els seus
instruments i mecanismes de defensa per
fomentar una ciutadania crítica i activa.

Jocs de guerra, coses d’infants s

Danses africanes p s

Conflictes oblidats o l’oblit dels
conflictes? s

Capoeira, una eina per la transformació
de conflictes p s

Il·lustrant els drets dels infants p

La batalla final s

Taller: tatuatge Henna p s

Drets humans i desigualtats locals
i mundials p s

Todos tenemos la sangre roja s

Espectacle mandginka,
la ruta dels esclaus p s

P E R S PEC TI VA D E G ÈN ER E
SOST E NIBILITAT
E C ONÒMICA I S OCIA L

Fomentar el coneixement crític de les relacions econòmiques entre el nord/sud. Es
tracten temàtiques com la: globalització,
desigualtats, sobirania alimentària, decreixement, comerç just i consum responsable.
Allò que l’etiqueta no diu p s
La riquesa de l’Àfrica p s
Només es passa gana
a l’Àfrica? p s
Connexions o interferències:
nord-sud. p s

Promoure una ciutadania que potenciï
l’equitat entre homes i dones i treballi per
l’eliminació de la discriminació per qüestió de
gènere, sexe i opció afectiva i sexual.
Ventilem un conte tradicional p s
E TAP E S
E D U CAT I V ES
i Cicle inicial
p Primària
s Secundària
FOR M AT
Reflexió pràctica
Contacontes
Expressió plàstica
Expressió musical,
corporal o teatral

Tallers
participatius
d’educació en
valors per la
transformació
social
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Continuats, per incloure’s en matèries i
en el treball per projectes.

Els colors de les cultures i

El viatge d’en Konan i

D RE T S H UMANS , CIUTA D AN IA I
GOVERNANÇA

Puntuals, per celebrar jornades culturals
o els dies mundials.

Conèixer, valoritzar la diversitat de cultures i afavorir actituds inclusives per una cohesió social.

Públic sol·licitant, centres educatius
o culturals, biblioteques, casals, centres
oberts, CEE i més.

p

Durada, tallers puntuals d’1o 2 h.
Flexibilitat, adaptats a les característiques del
grup participant i funcionament dels centres
Cost, de 100 a 150 € depenent de la durada, el desplaçament i la sol·licitud de més
d’un taller. El cost dels tallers continus i
l’espectacle s’adaptarà a cada necessitat.

TA L L ER S C O N TIN UAT S /T REB A LL PER PROJECT ES

Mira l’Àfrica! Actuem per transformar les
injustícies socials de les relacions nord/sud.
Seleccionar tallers: Àfrica en imatges + altres
tallers sobre l’Àfrica a escollir entre les temàtiques de sostenibilitat econòmica i social, cultura de pau o interculturalitat. (4-8 h) p s
Unitat mòbil per una cultura de pau:
promourem el respecte dels drets humans i les
relacions igualitàries. Seleccionar diversos tallers entre les temàtiques: cultura de pau; drets
humans, ciutadania i governança; interculturalitat i gènere. (4-8 h) p s
#desfemlesdesigualtats, fomentarem un
aprenentatge creatiu per una ciutadania global:

Segona fase: l’acció transformadora
(aprox 20 h) . Tallers: Investigació d’una des-

igualtat social, mapping d’entitats i organismes; acció ApS; art i sensibilització al carrer i
presentació d’una proposta d’incidència.
p

s

Danses i espectacle Mandginka:
coneixerem els ritmes, les danses africanes i la
capoeira i la influència africana en unes altres cultures a partir de la ruta dels esclaus. Es finalitzarà
amb un espectacle participatiu. (aprox 6 h)
p

s

Generem finestres: a través d’estratègies
socioafectives i teatrals (teatre-fòrum), interPrimera fase de descoberta de les desigualtats.
pretarem situacions i actituds de gènere quoti(aprox 10 h). Tallers: drets Humans i desigualtats
dianes i imaginarem la manera de canviar-les.
socials; connexions o interferències nord-sud;
(aprox 8 h) p s
descoberta fotogràfica de les desigualtats;
agents de promoció dels drets humans i
sensibilització comunitària.

