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1. Justificació
Fruit de la bona col.laboració al llarg de la Primavera Solidaria 2017 entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, l’agència Bossbrothers i Mans Unides per realitzar una
intervenció dinàmica, integral i sensibilitzadora en diferents punts de la població es
varen crear les bases entre aquestes tres entitats per en un futur realitzar noves
intervencions de caràcter educatiu.
És en aquest marc i de la mà del coordinador d’activitats educatives de l’agència
Bossbrothers, David Castellet, on durant el mes d’abril de 2018, Mans Unides ha
realitzat una campanya d’Educació pel Desenvolupament en diferents centres escolars.
Els objectius pedagògics d’aquesta intervenció eren els seguents:
- Assentar les bases per una Cultura de Pau entre els participants als tallers
- Desenvolupar la solidaritat entre iguals
- Construir un espai de convivència a través de la lúdica

Tanmateix, les sessions també tenien per objectiu desenvolupar entre els joves dels
diferents centres escolars les següents competències:

- Conèixer i utilitzar un vocabulari inclusiu i no agressiu
- Fomentar la conversa i l'ús d'un discurs basat en la tolerància
- Reconèixer actituds i postures corporals agressives i/o violentes
- Desenvolupar habilitats socials a través del llenguatge corporal
- Millorar la interacció, relació i empatia entre iguals
- Construir un espai d'aprenentatge conjunt
- Facilitar l'autodisciplina i fomentar l'autonomia dels joves

Per assolir aquests objectius i competències es van crear una sèrie de tallers basats en
tècniques de teatre social i adaptats a les especificitats de cada nivell educatiu.
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2. Temporalitat
Els tallers es van realitzar al llarg del mes d’abril del 2018. Concretament:
Escola
CEIP Joan
Maragall
CEIP Prat de la
Riba
Escola Isabel de
Villena
Escola Natzaret
IES Severo Ochoa

Dies
* 10/04/18
* 13/04/18
* 03/04/18
* 11/04/18
* 12/04/18
* 25/04/18

Horari
1/ 10h a 11h
2/ 11h30 a 12h30
3/ 10h a 11h
4/ 11h30 a 12h30
1/ 11h30 a 12h30
1/ 10h a 11h
2/ 11h30 a 12h30
1/ 10h30 a 11h30
2/ 12h30 a 13h30
1/ 11h30 a 12h30
2/ 12h30 a 13h30

3. Beneficiaris
Les persones beneficiàries d’aquests tallers van ser les i els alumnes dels diferents
centres escolars i els seus professors; més concretament:
Escola
CEIP Joan
Maragall

CEIP Prat de la
Riba
Escola Isabel de
Villena
Escola Natzaret
IES Severo Ochoa
Persones
beneficiàries

Grups
Primària
1er A (26)
1er B (26)
2on A (26)
2on B (26)
Primària
1er (27)
Primària
2on A (25)
2on B (25)
Primària
2on A (29)
2on B (29)
ESO
2on A (30)
2on B (30)
Directes
Indirectes

Total
104 alumnes
4 professores

27 alumnes
1 professora
50 alumnes
2 professores
58 alumnes
2 professores
60 alumnes
3 professors
311
1555
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4. Tallers
Com hem explicat amb anterioritat, els tallers estaven basats en una metodologia
participativa, dinàmica i lúdica que feia especial èmfasis en l’ús de tècniques teatrals ;
Partint de les necessitats formatives del alumnes i de les seves capacitats i habilitats
individuals hem creat un espai on poder desenvolupar l’expressió corporal i oral al
voltant de temàtiques diverses com ara la Solidaritat, la cultura de pau i les xarxes
socials.
En total han sigut 3 tipus de tallers ben diferenciats repartits en 11 sessions de treball
4.1 Taller Solidaritat
Nom de l’Activitat:

Descobrim el secret

Durada: 1 hora

Destinataris:

Introducció

5-8 minuts

Nens i nenes de 6 i 7 anys

Ens presentem i expliquem que estem aquí per
endevinar una paraula secreta (enganxem del revés a la
pissarra una cartolina amb la paraula SOLIDARITAT).
Com qualsevol endevinalla, els participants hauràn de
seguir una sèrie de pistes per esbrinar de quina paraula
es tracta.

1ª dinàmica

5-8 minuts

La primera pista la trobaran en les paraules i sentit
d’un conte que els hi llegirem. (Sota el bolet). Hauran
d’escoltar molt bé. És per això que haurem de fer un
escalfament previ per tal de despertar les orelles.

2ª dinàmica

30 minuts

La segona pista la trobaran mitjançant l’actuació
teatral. L’objectiu es que representin el que acaben
d’escoltar. Els farem fer un escalfament de la veu i els
dividirem en dos grups. Primer un grup farà de públic i
després faran d’actors i actrius. A través de la
distribució de fitxes, cada alumne sabrà quin rol li toca
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representar.
3ª dinàmica

10 minuts

Ara que ja tenen els elements per esbrinar quina és la
paraula secreta, farem una pluja d’idees. El tallerista
anirà apuntant a la pissarra quines paraules van dient
els alumnes. Per exemple: Ajuda, Junts, Amics,
Companys etc.
Ara ja podem descobrir quina és la paraula. A partir
d’aquí, els alumnes van dient en quines situacions del
seu dia a dia son solidaris. O utilitzant les seves
paraules, quan s’Ajuden, quan estan Junts, quan son
Companys etc..

Conclusió

5 minuts

En aquest apartat el tallerista, utilitzant les paraules
dels alumnes, els hi explica que ve de MM.UU i quines
son les activitats que s’hi fan a través d’aquesta entitat.

4.2 Taller Cultura de Pau
Nom de l’Activitat:

Un mon nou, projecte comú

Durada: 1 hora

Destinataris:

Introducció

5-8 minuts

Nens i nenes de 8 i 9 anys

Ens presentem i expliquem que estem aquí en qualitat
d’exploradors i exploradores, plens de valor i amb
ganes de descobrir nous mons amb qui compartir les
nostres experiències. Per dur a terme aquesta aventura
serà necessari en un primer moment reconèixer aquells
valors que portem dins i que voldríem compartir amb
persones nouvingudes i un segon terme dotar-nos de la
nostra llanterna màgica que ens guiarà en els moments
més foscos del nostre viatge.

1ª dinàmica

25 minuts

Utilitzant les nostres dots interpretatives començarem
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un viatge guiat per la imaginació que ens portarà sense
sortir de l’aula a diferents escenaris plens d’aventures.
Els nens i nenes hauran de saltar des de penya-segats,
amagar-se en coves misterioses, caminar per deserts
infinits, endinsar-se al bosc, escoltar els sorolls dels
diferents animals, submergir-se en aigües congelades...
També hauran de riure, cridar, parlar i descobrir com
podem entrar i sortir dels llocs sense utilitzar la
violència. Tota una sèrie d’accions que tenen com a
objectiu desinhibir los, ajudar-los a expressar se de
manera corporal i verbal i finalment familiaritzar-los
orgànicament amb tota una sèrie de valors que porten
dins.
2ª dinàmica

5-8 minuts

A poc a poc la calma torna a l’aula. Ara els participants
faran un procés de reflexió i verbalització dels valors
que han descobert i que servirà a l’Educador per
apuntar-los a la pissarra: Responsabilitat, Coratge,
Entusiasme, Fraternitat, Previsió, Amistat, Respecte,
Pau, Escolta...

3ª dinàmica

15 minuts

Ara que ja tenim tot una sèrie de valors descoberts,
treballats i apuntats a la pissarra, els participants han
d’escollir aquell que més els hi agradi i convertir-lo en
la llum que guiarà les seves futures aventures. Amb
l’ajuda de l’educador i utilitzant diferents materials:
papers de colors, retuladors, cordills i globus els nens i
nenes han de construir la seva llanterna màgica.

Conclusió

5 minuts

Últims minuts per ensenyar-nos les llanternes i
explicar els poders dels valors que les il.luminen.

7

4.3 Taller xarxes Socials
Nom de l’Activitat:

Xarxes Socials

Durada: 1 hora

Destinataris:

Introducció

5-8 minuts

Joves entre 13 i 17 anys

Partint dels coneixements dels joves sobre les xarxes socials i a
manera de “brainstoming” anem escrivint a la pissarra els
diferents conceptes que tenen sobre elles.

1ª dinàmica

15 minuts

Ens col.loquem en cercle ocupant tot l’espai de l’aula. Amb
l’ajuda d’un cabdell de llana els alumnes aniran teixint una
teranyina basada en les seves interaccions socials. Un cop fet
tot això, recuperem els conceptes apareguts a la pissarra amb
l’objectiu que els ajudin a entendre les similituds entre les
xarxes socials reals i les digitals ( Institut Vs Facebook / Equip
de futbol Vs Instagram / Grup d’amigues Vs Twitter ... )

2ª dinàmica

15 minuts

Tornem a seure. Amb l’ajuda de l’ordinador i través del
visionat d’un vídeo i diferents diapositives, reflexionarem
sobre els perills de les Xarxes Social.

3ª dinàmica

15 minuts

Però no tot son perills en les XXSS. La tecnologia digital ens
permet fer moltes coses. A través de l’experiència de projectes
com “Cuando el barrio entró en cólera” i “Malariaspot”
sensibilitzarem als participants sobre els usos interessants de
les xarxes.

Conclusió

5 minuts

En aquest apartat els joves tenen l’oportunitat de compartir
amb l’educador tot els dubtes que han sortit al llarg del taller.
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5. Avaluació
L’avaluació de l’ activitat oferida a les escoles s’ha fet per mitjà del qüestionari que
s’adjunta més abaix i que encara estem pendents que ens el reenviïn amb les seves
aportacions.

6. Anexes
6.1

Fitxa Avaluativa
Fitxa avaluativa

1.Dades del centre
Nom del centre educatiu:
Població:
Grau educatiu de la classe participant:
Nom del tutor/a, professor/a:
Email de contacte:
Telèfon de contacte:
2.Questionari

Provincia:

Llegenda
1: Molt malament, molt poc, molt negatiu / 2: Malament, poc, negatiu / 3: Normal, suficient, correcte4: Bé, Content,
positiu / 5: Molt bé, molt content, Molt positiu

1

2

3

4

5

1. Valori, com a centre educatiu, l’atenció rebuda per
part de Mans Unides al llarg de la organització
d’aquesta activitat
2. Valori, com a centre educatiu, el tipus d’activitat que
s’ha dut a terme al seu CEIP
3. Valori, com a centre educatiu, els valors treballats al
llarg del taller.
4. Valori globalment la informació rebuda per part de
Mans Unides
5. Valori com a tutor/a la metodologia del taller
6. Creu com a tutor/a que l’activitat s’adaptava a les
necessitats formatives del seus alumnes?
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7. En quin grau, les activitats del taller li han permès
com a tutor/a seguir treballant amb els alumnes el tema
de la Solidaritat?
8. Valori, com a tutor/a , la evolució que es produeix en
els alumnes que hi participen.
9. Com a professor/a, tutor/a, quines millores pedagògiques introduiria en el taller?
.................................................................................................................
10. Coneixia l’activitat de Mans Unides abans de la realització del taller?
………………………………………………………………………….
11. Vol afegir algun comentari?
………………………………………………………………………….
Signatura

Data

6.2 Fotografies
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Taller

“Descobrim el secret”

CEIP Joan Maragall

Taller

“Un mon nou, Projecte Comú”

Escola Natzaret
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Taller

Xarxes Socials

IES Severo Ochoa

12

Taller

Xarxes Socials

IES Severo Ochoa
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