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Presentació
LA FUNDACIÓ AKWABA I LA CAMPANYA

Al món i a la nostra societat, la manca d’actuació 
a favor de la pau i la sostenibilitat local i mun-
dial és conseqüència de l’hegemonia mundial 
del sistema polític, social, econòmic, capitalista i 
patriarcal que genera violència, desigualtats, ex-
clusió i estratègies discriminatòries per mantenir 
uns privilegis i mecanismes de control social. El 
racisme, el sexisme i l’aporofòbia són violències 
culturals naturalitzades i normalitzades per 
part de la societat. En aquest context, el jovent i 
els infants es relacionen amb faltes de respecte, ús 
negatiu del llenguatge i/o discriminacions.

Com a contrapunt a aquest marc social, la cam-
panya Com vivim? Convivint vol reforçar la cultu-
ra de pau i la sostenibilitat econòmica i social a 
través de l’atenció a les emocions i la parti-
cipació activa, sabent que aquests ingredients 
fomentaran la convivència en els grups relacionals 
amb què es treballen. 

Les dimensions de gènere i interculturalitat, tre-
ballades en l’anterior campanya Ni uniformes ni 
etiquetes, es tindran en compte tant per si els 
conflictes són per discriminacions de gènere o 
cultura, com per fomentar l’equitat de gènere i la 
interculturalitat des de l’ètica de la cura i l’EGBDH. 
Sense aquestes dimensions no hi haurà una òpti-
ma cultura de pau i sostenibilitat global.

El jovent i els infants són el públic clau per-
què representen la societat del present i del futur 
i si volem canviar els valors de la societat, el jovent 
i els infants han de formar-se en el respecte, la 
defensa i promoció dels drets humans i en valors 
favorables a un desenvolupament sostenible. L’ex-
periència de les campanyes anteriors ens demostra 
que l’alumnat és receptiu i s’interessa per aquests 
conceptes, sempre que es treballin mitjançant una 
metodologia que en propiciï la participació acti-
va i la reflexió. Pensem que aquests valors han de 
ser coneguts per tots els infants i joves indepen-
dentment de la condició social i, perquè la futura 
societat sigui realment democràtica, cal potenciar 
l’intercanvi entre iguals. 

Les estratègies de Com vivim? Convivint se cen-
tren en accions formatives i espais de reflexió. 
Aquests acompanyaments educatius es plantegen 
en dues fases: 

Des del 1992, la Fundació Akwaba promou la participació i la coresponsa-
bilitat per generar una societat més justa mitjançant la formació. Tots els pro-
jectes, siguin d’acollida de persones nouvingudes, d’educació per a la justícia 
global, de cooperació local o internacional, inclouen aquest aspecte. Com vi-
vim? Convivint: per una escola i un món sostenible i de pau és una 
campanya d’educació per a la justícia global de la Fundació Akwaba adreçada 
principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans. 
L’objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds dis-
criminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi social i 
econòmic, integrant la perspectiva d’EGBDH –enfocament de gènere basat en 
drets humans– i que generi propostes de transformació al centre educatiu, en 
els seus projectes de convivència i a l’entorn local i global. 



COM VIVIM? CONVIVINT 007SEGONA FASE

1A FASE Formació, investigació i  sensibilització a 
la comunitat educativa.

CULTURA DE PAU des d’una visió de justícia global.

A la primera fase, les participants reflexionen i 
transformen el centre educatiu a través de l’art i 
l’IAP (Investigació, Acció i Participació) i l’educació 
emocional.

2A FASE Mobilització social i incidència social i 
política.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL des d’una 
visió de justícia global.

A la segona fase incideixen en l’entorn local a tra-
vés de l’aprenentatge i servei, l’art al carrer i fan 
propostes d’incidència política local i global gràci-
es a mecanismes de participació com els consells 
d'infants, o de barris i difusió a jornades de coo-
peració i educació.

A través de l’acció es vol: 

a. Comprendre les causes estructurals de les vul-
neracions del dret a la pau i a la sostenibilitat 
en l’entorn immediat, local i el món. 

b. Promoure la formació, investigació, reflexió i 
transformació d’estratègies de resolució asser-
tiva en el centre educatiu gràcies al treball de 
competències personals i interpersonals i la ge-
neració d’espais de treball mixtos. 

c. Fomentar la participació comunitària per la sos-
tenibilitat global des dels centres educatius al 
barri. 

d. Sensibilitzar la ciutadania local sobre les vulne-
racions de pau i sostenibilitat al món a través 
de l’art en espais públics i la difusió en mitjans 
de comunicació locals.

e. Compartir experiències amb infants, jovent, fa-
mílies, professorat, universitat (URV i GREM) i 
tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit lo-
cal, nacional i/o internacional per generar apre-
nentatges i procurar incidir en les polítiques 
educatives i socials.

Competències curriculars  
treballades
Es poden incloure les formacions amb l’alumnat 
en matèries relacionades amb l’àmbit social, l’àm-
bit de cultura i valors i l’àmbit personal i social. O 
bé, de manera interdisciplinària inserint els mò-
duls en ciències socials, visual i plàstica, tutories, 
educació física, llengües i servei comunitari, entre 
d’altres opcions. 

A continuació, s’enumeren les competències cur-
riculars treballades a partir dels mòduls formatius 
de la segona fase amb l’alumnat:

PRIMÀRIA 

• Comprensió de les actituds i valors que promou 
i fonamenta l'actual model de les relacions eco-
nòmiques. 

• Comprendre la necessitat d'assumir actituds 
orientades a la cooperació i el bé comú amb tal 
de promoure transformacions en les relacions 
econòmiques orientades a la justícia i el benes-
tar de persones i col·lectius.

• Identificació d'activitats de cura, acompanya-
ment i desenvolupament de les persones i co-
munitats i de la seva relació amb el benestar i 
el medi ambient. 

• Aproximació a iniciatives d’economia social, 
ètica i solidària.

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

• Identificació de pràctiques i experiències que 
comporten unes relacions econòmiques més 
justes, orientades a la cooperació i el bé comú.

• Reconeixement i exercici de diferents formes de 
mobilització social per a la defensa i reivindica-
ció de drets en situacions de vulnerabilitat soci-
al en l'entorn proper (escola, barri, municipi…). 

SECUNDÀRIA 

• Reflexió crítica sobre les relacions econòmiques 
actuals (laborals, de producció, de consum, 
de cura) i sensibilitat a les conseqüències en la 
qualitat de vida de les persones, les comunitats 
i el medi ambient. 

• Assumpció i interiorització d’habilitats per a la 
comunicació i la convivència que contribueixin 
a orientar les relacions interpersonals amb una 
perspectiva ètica tant en l’entorn proper com 
llunyà.

• Promoure alternatives i models de relació eco-
nòmica i social més justes basades en la coope-
ració, la solidaritat i la cura de la vida.
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Podreu trobar la guia pedagògica de la primera fase, aquesta guia i d’altres materials educatius a:  
https://comvivim.wordpress.com/materialseducatius/

La Guia 
PER A QUI I PER QUÈ?

L’educació per a la justícia global és un pro-
cés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat 
que vincula l’acció local i la seva dimensió global. 
La seva finalitat és promoure una consciència crí-
tica envers les causes que generen desigualtats i 
conflictes. També contribueix al canvi d’actituds i 
pràctiques que ha de fer possible una ciutadania 
responsable, respectuosa i compromesa amb la 
transformació social.

Metodologia
Per assolir aquests objectius es proposen formaci-
ons participatives, de recerca, artístiques i socio-
emocionals sobre cultura de pau i la sostenibilitat 
global. A la primera fase, els participants reflexio-
nen i transformen el centre educatiu a través de 
l’art i l’IAP (Investigació, Acció i Participació). A la 
segona fase incideixen en l’entorn local a través 
de l’aprenentatge servei, l’art al carrer i fan pro-
postes d’incidència política local i global gràcies a 
mecanismes de participació com els consells d'in-
fants, o de barris i difusió a jornades de coopera-
ció i educació.

En aquesta guia, que conté només la segona fase 
de la campanya, es treballen les propostes de 
transformació a l’entorn, posant el focus en la 
sostenibilitat econòmica i social. Les formacions 
(mòduls formatius) són de 2 a 6 hores, que es po-
den adaptar al grup participant. Es duen a terme 
a l’aula habitual, a la sala d’educació física (gim-
nàs o similar o al pati), les visites a les iniciatives 
d’Economia Social i Solidària es fan a cada seu i 
les activitats d’artivisme que transcorren en espais 
del barri. Els espais de reflexió complementen els 
mòduls formatius i estan dissenyats per l’alumnat, 
pel professorat i de forma mixta, conjunta, per tal 
d’arribar a acords per aplicar al centre educatiu.

Continguts
Els continguts d’aquesta guia pedagògica han 
estat elaborats per la Fundació Akwaba. S’ha 
comptat amb el suport de la formulació per les 
següents formacions:

• Mòdul 8. Per part de la Dandara Flores,  
especialista en percussió corporal. 

• Mòdul 11. Contorno Urbano i Cooperativa 
Combinats.

EduAlter, associació que treballa per a la Justícia 
Global, ha elaborat el marc conceptual d’aquesta 
segona fase del Com vivim? Convivint i va realit-
zar la formació a les educadores d’Akwaba que 
han implementat la segona fase a diversos centres 
educatius. Les formacions a l’alumnat van adre-
çades especialment a infants de deu anys fins a 
joves de disset. 

Tot i que els continguts són els mateixos, el grau 
d’aprofundiment i la metodologia varia depenent 
de l’edat i per això s’agrupen els mòduls en dos 
blocs: l’un per a infants del tercer cicle de primària 
i l’altre per a jovent de secundària. Els continguts 
dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge 
progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme 
l’ordre proposat.

Les formacions al professorat (i la resta de comu-
nitat educativa, si escau) van adreçades, principal-
ment, al professorat que comparteix aprenentat-
ges amb el grup-classe que realitza la campanya. 
Ara bé, és adient convidar tot el claustre i l’equip 
directiu per treballar les temàtiques i estratègies 
de manera compartida per tot el centre educatiu. 

Aquesta guia pedagògica existeix per poder replicar la segona fase de la cam-
panya Com vivim? Convivint. És un material de suport als educadors i edu-
cadores formals (mestres i professorat) i no formals (monitores de lleure, edu-
cadores socials i altres) d’infants i jovent de deu a disset anys, per tal d’incloure 
continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva 
programació.
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ALUMNAT
Mòdul 7: Menys violència al centre, menys vio-
lència al món.

Mòdul 8: Les nostres relacions fan comunitat.

Mòdul 9: Estratègies per a la sostenibilitat eco-
nòmica i social.

Mòdul 10: Visites a experiències d’Economia So-
cial i Solidària.

Mòdul 11: Artivisme al carrer 

Espais de reflexió -> transformació i incidèn-
cia per crear i fer seguiment dels mecanismes per 
la resolució assertiva dels conflictes, el foment de 
l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària.  

PROFESSORAT 

Formacions emocionals i participatives -> 
amb enfocament EGBDH al professorat Espais de 
reflexió -> transformació i incidència per crear i 
fer seguiment dels mecanismes de resolució asser-
tiva dels conflictes. 

COMUNITAT EDUCATIVA 
Espais mixtos de reflexió -> transformació i 
incidència per crear i fer seguiment dels mecanis-
mes compartits per la resolució assertiva dels con-
flictes, foment de l’ètica de la cura i l’Economia 
Social i Solidària. 

Estructura de la guia
A continuació es troben:

• El bloc de primària amb el desenvolupament 
dels 5 mòduls 

• El bloc de secundària amb el desenvolupa-
ment dels 5 mòduls

• El desenvolupament dels espais de reflexió 
amb l’alumnat

• El desenvolupament dels espais de reflexió 
amb el professorat

• El desenvolupament dels espais de reflexió 
mixtos

• El marc conceptual de la campanya amb  
recomanacions pedagògiques

Aquesta guia pedagògica és el recull de les forma-
cions i espais de reflexió generats per la segona 
fase de la campanya Com vivim? Convivint: per 
una escola sostenible i de pau, amb voluntat que 
es continuïn replicant.
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Bloc de primària
MÒDUL 7
Menys violència al centre, 
menys violència al món

Es presenta la segona fase de la campanya Com vivim? Convivint: per una es-
cola i un món sostenible i de pau que aposta per la convivència a través de 
l’atenció a les emocions i la participació activa, des d’un enfocament basat 
en drets humans. Per començar, l’alumnat destaca els elements que més recor-
da o als que més importància va donar a la primera fase. Tot seguit, es realitza 
una breu anàlisi del treball de convivència al grup i/o al centre, centrant la 
mirada en les propostes de millora elaborades per cada classe en l’assemblea 
conjunta de la primera fase (espai de reflexió mixt). Un cop realitzades aquestes 
activitats es duen a terme dues dinàmiques que ens permetran treballar quins 
són els mecanismes socials i econòmics que poden trencar la pau i la sosteni-
bilitat. A través d’un conte, es mostraran les necessitats “creades” pel sistema 
econòmic actual. Per acabar el mòdul en clau positiva es presentarà el concepte 
de la sostenibilitat i es pensaran accions que poden contribuir a assolir-la.

durada 2h a l'aula

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Comprensió de les actituds i valors que promou i fonamenta l'actual model de les rela-
cions econòmiques.

CONCEPTES 
CLAU
Sistema econòmic actual, necessitats i 
sostenibilitat.

IDEA FORÇA
A l’escola i al món existeixen 
mecanismes que poden trencar la pau.
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OBJECTIUS
 ▪ Conèixer els mecanismes econòmics i socials que poden trencar la pau i la 

sostenibilitat.
 ▪ Reflexionar sobre les necessitats, segons el sistema econòmic que vivim, a través d’un 

conte.
 ▪ Proposar accions a favor de la sostenibilitat.

Fitxa DINA3 gràfic de les emocions, 
post-it, vídeo o arxiu d’àudio amb la 
cançó “Coopera - Orxata Sound Sys-
tem”, conte, engranatges de la sos-
tenibilitat, retoladors per escriure les 
accions sostenibles i cel·lo.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui 
fer espai movent cadires i taules, 
ordinador amb reproductor d’àudio.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Cercle de record

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

L’economia

El joc de les cadires i 
els recursos

El conte de la pagesa i 
l’home de negocis

SEGONA PART
Contrastos  
(70’)

L’engranatge de la 
sostenibilitat

TERCERA PART
Avaluació  
(30’)
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1a. Presentació de la segona fase (20’)
Amb aquest mòdul s’inicia la segona fase de la campanya “Com vivim? Convivint: per una escola 
i un món sostenible i de pau”. En aquesta segona fase, Mobilització social i incidència social i 
política, on s’amplia la mirada al barri i a l’entorn, s’incidirà en l’aplicabilitat de propostes de convivència 
generades al centre educatiu, i es promouran accions pel foment de la pau i la sostenibilitat econòmica i 
social global al barri. D’altra banda, es treballarà des de l’ètica de la cura i s’aproparà l’alumnat a diverses 
experiències d’Economia Social i Solidària (ESS).

1. Activació dels coneixements previs

DINÀMICA
 ▪ L’alumnat es col·loca amb les cadires en cercle.

 ▪ L’educadora presenta breument la segona fase del projecte i pregunta al grup 
com està. 

 ▪ Per tal de portar a la memòria allò viscut a la primera fase, es realitzen dues parts:

A) GRÀFIC DE LES EMOCIONS

Es tracta de fer un recordatori de les idees 
i experiències de la primera fase a través 
de les emocions.

Per fer-ho, es presenta el gràfic de les 
emocions on apareixen els colors: groc 
(alegria), blanc (estat de pau) i gris (per 
agrupar les vivències en relació a les altres 
emocions; rebuig - verd, tristesa - blau i 
por - lila).

Dues persones voluntàries poden anar 
escrivint les respostes que vagin sortint.

En el següent ordre, es van responent les 
preguntes emplenant l’apartat correspo-
nent, per part de l’alumnat:

(Moments, dinàmiques, situacions, actituds, 
reflexions que relacionem amb les següents 
emocions o estats d’ànim)

 ▪ GROC: Què recordo de la primera fase que m’aportés alegria? Situacions que em 
van emocionar, em van agradar i em van fer sentir millor.

 ▪ BLANC: Què recordo que m’aportés pau? Situacions on em vaig sentir còmode, 
alleugerit/da o en pau amb el meu grup i entorn.

 ▪ GRIS: Què recordo que m’aportés altres emocions? Es pot indicar l’emoció i la 
situació. Aquí es pot fer recordatori d’algunes emocions que potser vam sentir en 
alguns moments com ara ràbia, tristesa, por...

Gràfic per dibuixar o imprimir en DIN A3.

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 7
Menys violència al centre, menys violència al món
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B) SEGUIMENT DELS ACORDS

Seguiment dels acords que va prendre cada grup-classe a l’assemblea mixta de la 
primera fase. Per a fer-ho es retorna al compromís signat i es comenta amb el grup 
en quin moment del procés es troben, com ha funcionat el desenvolupament i im-
plementació de les propostes.

Una vegada fet el recordatori i el seguiment dels compromisos, es recorda l’objectiu 
de la campanya de transformar les situacions a millorar quant a convivència al cen-
tre i a l’entorn. En la primera fase la transformació es va proposar al centre educa-
tiu, i durant aquesta segona fase la mirada transformadora es dirigeix cap a fora, és 
a dir, a la família, al barri, la ciutat i al món.
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2a. L’economia (10’)
Es reparteixen un o dos post-it a cada participant on escriuran una paraula a cada post-it del que els ve 
al cap relacionat amb “ECONOMIA”. A continuació, s’agrupen els post-it per temàtiques en una exposició 
comuna, que es podrà anar nodrint conjuntament, a mesura que es va destapant l’economia com a con-
cepte ampli que engloba els aspectes vitals de les persones.

2b. El joc de les cadires i els recursos (20’)
En el present mòdul volem introduir els mecanismes econòmics i socials que ens impedeixen establir re-
lacions i ambients de pau i sostenibles. Per presentar aquests mecanismes ens valdrem de dinàmiques a 
partir de les quals podem establir paral·lelismes amb el sistema econòmic hegemònic (capitalisme) i com 
aquest ens impedeix assolir el nostre objectiu abans esmentat (una escola i un món sostenible i de pau).

Així doncs, la dinàmica que presentem a continuació tracta d’explicar, a través d’un joc de rol, com es 
produeix la distribució de recursos en aquest model econòmic.

2. Contrastos

DINÀMICA
Es tracta d’una dinàmica amb “efecte sorpresa” per presentar l’eix de sostenibilitat 
econòmica i social, així que no cal presentar-la de forma teòrica, sinó començar 
directament amb les consignes següents:

Es divideix el grup-classe en 4 subgrups.

• El grup de la pagesia (4 persones).

• El grup de les fruiteries (o botigueres, format per 4 persones).

• El grup de les sòcies capitalistes (4 persones).

• El grup de les observadores (la resta d’alumnes).

Els noms dels grups es poden dir en un inici, però si es vol es pot obviar el nom 
del grup de les sòcies capitalistes, ja que “entraran en acció” quan el joc ja s’hagi 
començat a dur a terme.

La disposició de l’espai és molt similar al del joc de les cadires, amb la particularitat 
que en aquest joc hi haurà, en un inici, dos cercles de cadires, un per cada un dels 
dos primers grups. Es pregunta a l’alumnat si algú no coneix el joc de les cadires i, si 
es dóna el cas, s’explica breument.

Els rols a assignar a cada un dels subgrups són els següents:

• Als dos primers subgrups (pagesia, fruiteries) se’ls diu que han de jugar al joc de 
les cadires, sense altres indicacions.

• Al subgrup d’observadores se’ls diu que observin com actuen la resta de grups, 
que al finalitzar el joc se’ls preguntarà les seves apreciacions. Es demana també 
que alguna de les observadores que es fixi en la cançó que posem i la lletra de la 
mateixa (veure l’Annex 1).

• Al subgrup de sòcies capitalistes se’ls comenta (sense que la resta de subgrups ho 
escoltin) que han d’impedir que les companyes dels altres subgrups s’asseguin a 
les seves cadires per més que en tinguin.

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 7
Menys violència al centre, menys violència al món
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PRIMERA FASE DEL JOC

S’inicia doncs el joc posant la cançó (Coopera - Orxata Sound System) i aturant-
la, deixant que els tres subgrups s’asseguin a les seves cadires sense problema. 
Mentre es desenvolupa aquesta fase es van canviant cadires entre els dos subgrups, 
pagesia—>fruiteria—>pagesia, i així dos o tres cops. En la primera fase aquests 2 
subgrups no troben complicacions.

SEGONA FASE DEL JOC

En aquesta fase l’educadora pot provocar un intercanvi “injust”, és a dir, duu a 
terme l’intercanvi pagesia —> fruiteria, però en aquest cas deixa a la pagesia sense 
el retorn de les fruiteres, quedant-se amb una cadira menys.

TERCERA FASE DEL JOC

En aquesta fase apareix al joc el 3r subgrup (sòcies capitalistes). En un inici les 
integrants d’aquest subgrup entren al joc amb 1 o 2 cadires i l’educadora ha d’anar 
passant progressivament cadires dels altres 2 subgrups al grup de sòcies capitalistes, 
tenint aquestes últimes més cadires de les que necessiten. La cançó es va aturant 
durant tot el procés del joc i mirem que fan llavors les alumnes al trobar-se amb les 
diverses situacions. Podem aturar el joc quan algun dels subgrups s’ha quedat sense 
cadires o quan tinguem suficients elements per dur a terme la posterior valoració.

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 7
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En aquest punt les observadores han d’explicar a la resta del grup com s’han 
distribuït els recursos (cadires) durant les 3 fases i quines actituds han vist, 
què feia cada un dels grups durant les situacions que se’ls presentaven. Si no 
diferencien per si soles les 3 fases es pot completar les seves explicacions:

 ▪ A la primera fase es produïen intercanvis entre els 3 subgrups, sense que cap 
d’aquests es quedés amb menys recursos que la resta. Aquests intercanvis es 
podrien considerar justos ja que tothom rebia el que donava.

 ▪ A la segona fase es produïen també intercanvis però en aquest cas alguns 
d’ells no eren justos, ja que per exemple el grup de la pagesia es quedava 
amb menys recursos dels que havia donat. Aquesta fase ens permet observar 
que, abans que aparegui les capitalistes ja poden existir intercanvis injustos, 
com també podia passar abans de la imposició del capitalisme en les nostres 
societats.

 ▪ A la tercera fase apareixen les capitalistes les quals elaboren intercanvis injustos 
amb tots els subgrups existents fins al moment. Es pot explicar també com 
aquestes situacions poden fer que, fins i tot, els comerços existents prèviament 
a les grans empreses capitalistes acabin desapareixent per la impossibilitat de 
poder competir amb aquestes.

VALORACIÓ
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Per tal de dinamitzar la valoració l’educadora pot servir-se de les següents 
preguntes que les respondran el subgrup d’observadores:

 ▪ Quines actituds han tingut les integrants de cada subgrup? En aquest punt 
es pot comentar qui era el 3r grup (les sòcies capitalistes) i quines indicacions 
se’ls havia donat.

 ▪ Que han fet els subgrups de la pagesia i les fruiteries quan han 
aparegut les capitalistes? Han cooperat entre elles? S’han tret recursos les unes 
a les altres? Quin paral·lelisme podem trobar-hi amb la realitat?

I aquestes les respondran els altres 3 subgrups (capitalistes, pagesia i fruiteries):

 ▪ Com us heu sentit cada un dels grups als que us prenien cadires (pagesia 
i fruiteries) en les diverses situacions que es donaven? En aquest punt es poden 
establir paral·lelismes amb la situació amb la que es poden trobar persones que 
veuen com els hi treuen els seus recursos, que els precaritzen el lloc de treball o 
fins i tot l’eliminen mentre d’altres s’enriqueixen.

 ▪ I les que les estàveu acumulant mentre la resta no en tenien? Com 
creieu que se senten les persones que acumulen recursos en excés provocant 
les desigualtats actuals? (Aquí es pot enllaçar amb la propera dinàmica, les 
conseqüències d’aquest sistema).

Quan s’estableixin els paral·lelismes és important definir que les integrants de les 
empreses capitalistes en aquest joc són sòcies capitalistes i no treballadores 
d’aquestes empreses, ja que persones properes han pogut treballar o treballen en 
aquestes empreses i es poden produir malentesos. Es poden establir paral·lelismes 
doncs amb empreses com Mercadona (o qualsevol altre gran empresa mercantil 
o multinacional), explicant quina relació té aquesta empresa amb els seus 
proveïdors i quines conseqüències provoca a la resta de comerços i oficis que 
existien prèviament a la seva aparició (per posar exemples d’intercanvis injustos 
com els que s’hauran vist a la dinàmica).

Com a exemple de les grans empreses capitalistes es pot fer servir informació i 
dades que apareixen en aquestes notícies sobre grans supermercats:

https://emprenem.ara.cat/creixer/Escac-dels-supermercats-petit-comerc_0_1741025922.html

https://blogs.publico.es/esther-vivas/2016/03/07/que-esconden-los-beneficios-de-mercadona/
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2c. El conte de la pagesa i l'home de negocis (40’)

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 7
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DINÀMICA
En un primer moment es llegirà el conte (que es troba a l’Annex 2, i que es podria 
repartir entre l’alumnat perquè el puguin seguir), ja siguin 3 alumnes (una per cada 
rol del conte) o la mateixa educadora (depenent del temps que es disposi).

Tot seguit, com a reflexió del conte, es faran diverses preguntes a l’alumnat:

• Creieu que la pagesa seria feliç amb el model que li planteja l’home de negocis?

• Quines emocions creieu que li provocaria aquest model?

• Perquè creieu que l’home de negocis li ofereix això?

• Com afectaria a la vida de la pagesa i a les seves amigues i família si seguís el 
model de l’empresari?

• Quin model creieu que és millor pel medi ambient? Per què?

Amb les preguntes de valoració del conte de la pagesa i la sòcia capitalista es posarà 
èmfasi en si les situacions que presenta el model de la sòcia capitalista, que vol 
ampliar el negoci per fer més diners... Contribueix o per contra empitjora la pau, la 
convivència i la sostenibilitat? Es poden elaborar més preguntes que portin a parlar 
sobre que els models d’explotació laboral propis del capitalisme generen malestar 
personal, situacions d’estrès i patiment psicològic, que ens impedeixen estar més 
estona amb les persones que estimem, que fan que estiguem més irritables i per 
tant gestionem de maneres més agressives les situacions amb la gent...
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3a. La definició de la sostenibilitat (20’)
Sostenibilitat: és un concepte que es refereix, per defini-
ció, a la satisfacció de les necessitats actuals sense com-
prometre ni posar en perill els recursos o les generacions 
del futur. De la mateixa manera, la sostenibilitat pretén 
garantir l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura 
del medi ambient i el benestar social.

Amb l’alumnat es fa recordatori que en la primera fase 
d’aquesta campanya, també en el primer mòdul de la 
fase, es va demanar a l’alumnat que pensés i formulés un 
desig per al món, relacionant-lo amb la Pau i la Sosteni-
bilitat. Vam aprofundir en la gestió de les emocions i dels 
conflictes a l’aula, i ara ens volem centrar en la sosteni-
bilitat, al centre educatiu, al barri i al món.

Per presentar el concepte de la sostenibilitat: s’ela-
bora un “brainstorming” ràpid per veure quines idees 
té l’alumnat al respecte. Les idees que sorgeixen es recu-
llen a la pissarra de manera que el conjunt del grup pot veure les opinions de la resta.

Per afavorir aquesta pluja d’idees de l’alumnat podem posar exemples on pugui detectar si aquests són, 
o no, sostenibles. 

Es pregunta a l’alumnat si coneix el monopoly (joc de taula), on guanya la persona que acumula més 
propietats (a través de que la resta perdin diners per pagar-li). Es poden formular les següents preguntes: 

• Creieu que beneficia a molta gent actuar com s’actua al monopoly? Per què? 

• Creieu que aquesta manera de fer és sostenible en la vida real? Per què? 

OPCIONAL. Si es disposa de més temps, abans de crear la definició conjunta, es poden posar altres exem-
ples on l’alumnat pugui valorar si són o no sostenibles. Cada una de les següents frases s’hauran de col-
locar en una columna de la pissarra (situacions sostenibles/situacions no sostenibles) Per exemple: 

• Tenir una fàbrica química on els productes sobrants es llencin al riu o al mar. 

• Fer fora a la gent de casa seva perquè no poden pagar-la. 

• Consumir només l’energia elèctrica que ens donen les plaques solars de casa nostra. 

• Construir edificis en zones naturals o agrícoles. 

• Haver de pagar més de la meitat del meu sou per viure a casa meva. 

• Que tothom pugui anar al metge independentment dels diners que tingui.

A partir de les respostes podrem tenir exemples de situacions o pràctiques que són sostenibles i aquelles 
que no ho són. En aquest moment es pot intentar crear una definició conjunta de “sostenibilitat”, on 
l’educadora pot col·laborar aportant idees. L’objectiu és crear una definició pròpia que apropi el concepte 
a l’alumnat.

3. Avaluació
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3b. L’engranatge de la sostenibilitat (10’)
Es presenta l’engranatge com a una possible metàfora o forma de representar la sostenibilitat i com 
funciona la mateixa. Cada una de les parts de l’engranatge suposen les diverses propostes d’accions per a 
la sostenibilitat per cada mòdul de la segona fase (mòduls 7, 8, 9, 10 i 11, corresponents als números 1, 
2, 3, 4 i 5 de l’engranatge). La idea és que la suma de totes aquestes propostes contribueix a assolir una 
“sostenibilitat global”.

A continuació, es proposa a l’alumnat pensar quines ACCIONS afavoreixen la sostenibilitat. La fita 
d’aquesta dinàmica és omplir l’engranatge corresponent (en aquest cas, l’1) amb accions i propostes de 
sostenibilitat inspirades a partir del treballat al mòdul corresponent.

En les següents sessions, en finalitzar cada mòdul es demanarà a l’alumnat que ompli amb noves pro-
postes d’accions sostenibles (relacionades amb els continguts tractats en aquell mòdul) a cada un dels 
engranatges.

Engranatge de la sostenibilitat, per aquesta primera sessió 
de la segona fase.

Engranatge de la sostenibilitat, amb totes les sessions.
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És la força de les coses, és la força del treball  
És la força de les coses, és la força del treball  
És la força del treball de les mútues i les granges  
Dels tallers i els forns de pa, dels tallers i els forns de pa

Una economia fora del circuit del capital  
Una economia fora del circuit del capital  
Del circuit del capital és on es materialitza  
Democràcia radical, democràcia radical

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

I gaudim del nostre temps, compartint tots un espai  
I gaudim del nostre temps, compartint tots un espai 
Compartint tots un espai, reinventem-nos el consum  
Sa, millor i més barat; sa, millor i més barat

Reviscola l'esperança, refundem la dignitat  
Reviscola l'esperança, refundem la dignitat  
Refundem la dignitat, ateneus, cooperatives  
Pobles autogestionats, pobles autogestionats,

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu  
Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu  
Al treball cooperatiu en salut i en energia  
I a un ensenyament actiu, a un ensenyament actiu

Estenent el suport mutu, un ariet col·lectiu  
Estenent el suport mutu, un ariet col·lectiu  
Un ariet col·lectiu, premi del poble p'al poble  
Un cavall de troia-alfil, un cavall de troia-alfil

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

Annex 1
Lletra de la cançó Coopera  
d’Orxata Sound System
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Hi havia una vegada un home ric, empresari, ben vestit, amb roba cara i 
elegant, que passejava pel camp. De sobte es va trobar a una pagesa que 
estava treballant al seu hort, i tenia el cotxe ple de tomàquets, enciams, 
carbassons, pastanagues, patates, pomes, peres... El ric empresari li va 
preguntar:

- Bon dia! Escolti, totes aquestes hortalisses són d’aquest hort? Sembla que 
un tros de terra així no pugui produir tantes hortalisses i fruites. Vostè deu 
fer molt bé la seva feina! Li puc preguntar quantes hores dedica al dia al 
seu hort?

Al que la pagesa li va respondre:

- Bon dia! Sí, i tant. Doncs miri, jo em llevo i preparo l’esmorzar juntament 
amb les meves companyes de casa, esmorzem plegades i llavors agafem el 
cotxe. Porto a cada una de les meves amigues a la feina o on hagin d’anar 
i llavors vinc cap aquí. Depèn del dia però normalment m’hi estic entre 3h 
i 4h, suficient per tenir fruites i hortalisses per la gent de casa i el poc que 
sobra ho venc al mercat. A la tarda estic amb les meves companyes i de 
vegades venim aquí a l’hort a prendre la fresca i després reguem el camp.

- Llavors m’està dient vostè que amb 3h al dia aconsegueix tot això? És molt 
bona pagesa! Ha pensat a dedicar més hores al dia al camp?

- Per què?

- Si vostè inverteix més hores en l’hort, 8h o 10h al dia per exemple, vostè 
tindria 3 cops més d’hortalisses i fruites i, per tant, més diners al vendre-ho!

Al que la pagesa li torna a preguntar:

- Per què?

- Doncs amb aquest increment a les ventes el seu benefici seria envejable! 
Vostè podria començar a comprar maquinària, tractors, sistemes de regadiu 
moderns, i així podria crear una empresa d’agricultura que farien que vostè 
fos molt molt rica!

- Per què?

- Aquests diners el podria anar invertint i al cap del temps tenir persones 
que treballessin per vostè, una empresa al seu nom, moltes hectàrees de 
camp i, en definitiva, molts beneficis econòmics.

La pagesa, estranyada, li pregunta:

- I quan de temps trigaria a fer tot això?

- Amb uns 20 o 30 anys podria a arribat a tenir un petit imperi de 
l’agricultura i vostè només s’hauria de preocupar de gestionar-ho tot. Un 
cop tingués això vostè tindria tot el temps del món per fer el que volgués! 
No hauria de matinar, podria esmorzar amb les seves amigues, anar amb 
calma a la feina, venir una estona a l’hort i a la tarda podria passejar, estar 
amb la seva gent i...

- Però això no ho tinc ara?

Annex 2
Conte La pagesa i l’home de negocis 
(adaptació del conte popular “El pescador i l’home de negocis”)
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Bloc de primària
MÒDUL 8
Les nostres relacions fan comunitat

durada 2h al gimnàs o pati

La percussió corporal és una eina d’expressió ja utilitzada des de temps pas-
sats. És un art que s’enriqueix quan es practica de forma col·lectiva el que per-
met reforçar habilitats d’escolta i paciència per tal de respectar el ritme 
grupal. Aquests últims elements es troben molt relacionats amb el que hem 
anat treballant a la campanya, ja que són principis bàsics per a la convivència.

Es tracta d’una activitat que fomenta la sincronització de les participants per 
poder arribar al mateix ritme en el mateix moment, a més a més que permet 
ajudar-se entre unes i altres quan hi ha algun pas que no queda del tot clar. 
Altres efectes positius serien que a través del cos les participants poden expres-
sar-se lliurement i treballar en un espai fora de l’aula. És un mòdul formatiu 
transversal, ja que es pot realitzar tant a l’àrea d’educació física com a la de 
música.

La seqüència proposada pel desenvolupament de la sessió és la següent: en pri-
mer lloc, es treballen els compassos, realitzant diferents moviments. L’alumnat 
aprèn a comptabilitzar ritmes i saber en quin moment s’ha de fer un moviment 
o un altre. Un cop après això, es mostren diferents passos per muntar una co-
reografia final. Aquesta coreografia no segueix cap cançó, ja que el so surt dels 
mateixos moviments creatius de les participants. Per això, és important l’escolta 
activa, ja que, com la música es produeix amb el cos, totes han d’anar a una. 
Després dels exercicis de percussió corporal per part del grup-classe, es realit-
za un tancament de la sessió sobre en quins moments i per quines persones 
l’alumnat se sent escoltat o no.

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Comprendre la necessitat d'assumir actituds orientades a la cooperació i el bé comú 
amb tal de promoure transformacions en les relacions econòmiques orientades a la 
justícia i el benestar de persones i col·lectius.

CONCEPTES 
CLAU
Creativitat, ritme, escolta, paciència i 
comunitat.

IDEA FORÇA
Les nostres relacions poden teixir 
comunitat.
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OBJECTIUS
 ▪ Fomentar el respecte pel grup i el seu ritme (entrenar la paciència i l’escolta, sense 

accelerar els ritmes).
 ▪ Valorar que és més rica la peça de percussió (o qualsevol acció) quan és grupal que 

quan és individual.

Cap material.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Preferiblement paviment de parquet 
per tenir un millor so. Calçat esportiu 
per part de l’alumnat.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Formació del cercle

Origen i actualitat de 
la percussió corporal

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

A través de la percussió 
corporal es dóna valor 
a allò comú

SEGONA PART
Contrastos  
(70’)

Tancament de la sessió

TERCERA PART
Avaluació  
(30’)
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Autoria del contingut del mòdul: Dandara Flores Magon.

* El taller ha estat impartit per Dandara que estudia dansa i música afro de tot tipus des de fa 25 anys. Ha 
realitzat diversos cursos de percussió i de música també amb elements reciclats.

1a. Formació del cercle (10’)
 ▪ Retornar a la forma grupal del cercle, utilitzat en la primera fase del Com vivim? Convivint als espais de 

reflexió, a les assemblees i a la capoeira.

 ▪ Recordar que el cercle permet estar en comunitat, totes al mateix nivell, totes ens podem veure les ca-
res, transmet harmonia, permet millor comunicació. El cercle permet una millor escolta, essencial per a 
qualsevol taller de música i per millorar les relacions entre les persones.

 ▪ Comentar que en l’actual sessió es proposa practicar una eina de comunicació concreta que pot apor-
tar molts elements positius al grup-classe. Es tracta d’introduir el cos com element de comunicació, en 
concret amb la idea d’utilitzar-lo com a instrument de percussió.

1a. Origen i actualitat de la percussió corporal (10’)
La percussió corporal és una expressió humana que, segurament ja es practicava a la prehistòria. Algunes 
veus diuen que des de que l'ésser humà és bípede va desenvolupar la música i la dansa.

A diferència d’altres animals que també fan sons amb la boca, cops de forma individual, els éssers humans 
van ser capaços de crear música en grup. L’antropologia descriu rituals ancestrals de varis orígens del món 
amb percussió corporal. Alguns eren per reafirmar una tribu, un territori. Altres per cerimònies per la pluja.

A l’actualitat, podem trobar l’exemple de l’equip de rugbi de Nova Zelanda, els All Blacks, que utilitzen 
uns moviments amb càntics i percussió corporal que els venen del seus ancestres per a intimidar el rivals. 
Es tracta d’una reproducció del haka, un ball tradicional d’origen maori.

Referències bibliogràfiques:

http://jordijauset.es/wp-content/uploads/2013/08/Bodypercussion-culturas-BAPNE.pdf

https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335233.pdf

https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410800.pdf

1. Activació dels coneixements previs

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 8
Les nostres relacions fan comunitat
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2a. A través de la percussió corporal es dóna valor a allò comú 
(70’)

2. Contrastos

DINÀMICA

REFLEXIÓ

Abans de començar, es comenta que els exercicis que es proposaran estan pensats 
per a persones sense experiència prèvia en percussió corporal, així que totes poden 
participar.

Es poden dividir els exercicis de percussió corporal en tres parts:

1. Exercicis lúdics de ritmes per familiaritzar-se amb la percussió corporal, utilitzant 
el cos, un instrument que totes tenim!

2. La dinamitzadora es posa d’esquenes a les participants i es practiquen una o dues 
coreografies.

3. Si es disposa de temps, es pot fer un treball per grups de manera que cada grup 
pugui composar un ritme que els agradi per poder compartir-lo posteriorment 
amb la resta del grup-classe. Així, també poden portar la composició de ritmes als 
propis gustos musicals.

• La percussió corporal grupal permet entrenar la paciència [com a element bàsic 
pel respecte] (no ens accelerem en els ritmes).

• També entrenar l’escolta de les altres (sentim el ritme del grup i el seguim). 
En aquest sentit, es valora la interdependència de totes les participants (cada 
membre altera tot el conjunt i es veu influït per la resta, a l’hora de percebre i 
crear la percussió).

• Valorar que és més rica la peça de percussió quan és grupal que quan és 
individual.
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3a. Relacions per fer comunitat (20’)
En aquesta sessió s’han treballat actituds i habilitats grupals des de la percussió corporal amb el grup-
classe. Per tancar la sessió, s’amplia la mirada a l’entorn per trobar com és que les nostres relacions fan 
comunitat.

3b. Engranatge de la sostenibilitat (10’)
Emplenar l’engranatge 2 amb els aprenentatges i reflexions destacats del present mòdul.

 

3. Avaluació

DINÀMICA
Reflexionar sobre situacions quotidianes, tenint la visió de “LES NOSTRES RELACIONS 
FAN COMUNITAT”, títol de la sessió. És a dir, tenir en compte les relacions amb 
l’entorn i la participació a nivell de barri, ciutat i món.

Es pot començar compartint:

• En quins espais, moments o amb quines persones ens sentim escoltats i 
escoltades?

• On sentim que no hem escoltat suficient a l’altra persona?

• MIRALL -> quan no ens sentim escoltades és quan menys ens escoltem a 
nosaltres mateixes?

• En quins espais crec que tinc una participació real? Quins ingredients 
necessito per poder/voler participar en alguna organització, espai de trobada, 
esdeveniment,... del barri?
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Bloc de primària
MÒDUL 9
Estratègies per a la sostenibilitat 
econòmica i social
El model econòmic actual és insostenible i injust a nivell econòmic, social i me-
diambiental. Es presenta l’Economia Social i Solidària com a alternativa a 
aquest model, a través del joc de les 7 diferències. I per tal de projectar un món 
que no estigui basat en la explotació, l’acumulació de recursos i l’opressió, cal 
treure a la llum mecanismes de funcionament de les societats. Un d’aquests 
mecanismes que mantenen el sistema econòmic actual és la divisió sexual 
del treball que centra el prestigi en les tasques assignades als homes i invisibi-
litza i menysvalora les tasques assignades a les dones. En el present mòdul, es 
recuperen les tasques i aspectes de les cures i es pensa en elles en relació a 
l’Economia Social i Solidària.

durada 2h a l'aula

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Identificació d'activitats de cura, acompanyament i desenvolupament de les persones i 
comunitats i de la seva relació amb el benestar i el medi ambient.

CONCEPTES 
CLAU
Necessitats, divisió sexual del treball, 
cures, Economia Social i Solidària.

IDEA FORÇA
L’economia pot posar la vida al centre 
en clau de drets.
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OBJECTIUS
 ▪ Visibilitzar i donar valor a les tasques de cura.
 ▪ Reflexionar sobre la cura com a eix de l’Economia Social i Solidària.

Vinyeta “capitalisme”, projecció del 
joc de les 7 diferències en Power Point, 
post-it o fitxes per assenyalar les 7 
diferències, una làmina de dibuix per 
alumne/a, llapis de colors.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Les necessitats

Joc de les 7 diferències

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(30’)

La cura al nucli familiar.
Ens reconeixem com 
a receptores de cures. 
Dibuix de persona 
fonamental i quina tasca 
ens recordem més.

SEGONA PART
Contrastos  
(70’)

Pensem preguntes per les 
iniciatives que visitarem 
sobre la cura en el seu 
funcionament intern.

TERCERA PART
Avaluació  
(20’)
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1a. Les necessitats vistes des del capitalisme (10’)
Com es va veure en el mòdul 7, a partir del joc de les cadires, la imposició del criteri d’acumular diners i 
propietats fa alterar els ordres vitals de benestar de les persones. Per aquesta acumulació de riqueses, el 
sistema econòmic capitalista ha optat per la creació de necessitats per seguir alimentant sense parar la 
roda del consumisme, que fa guanyar beneficis a les persones inversores.

1. Activació dels coneixements previs

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 9
Estratègies per a la sostenibilitat econòmica i social

DINÀMICA
A) MOSTRAR LA SEGÜENT VINYETA PER TAL 
D’ANALITZAR-LA.

 ▪ Quina/es necessitat/s mostren les persones 
protagonistes de l’escena?

 ▪ Quin paper té en l’escena la natura?

 ▪ Creieu que en una situació real seria la pròpia 
persona inversora capitalista la que realitzaria la 
tasca? o allò habitual és que a través de l’explotació 
del treball d’altres persones guanyaria ella els 
beneficis?

 ▪ El capitalisme dóna valor al benestar de les 
persones?

B) QUINES NECESSITATS TENIM LA HUMANITAT? 

No ens descuidem d’incloure les necessitats fisiològiques, emocionals i socials.

Fem un llistat amb les aportacions de l’alumnat i, posteriorment veiem si hi ha 
alguna que respon a inèrcies consumistes imposades.

A través del llistat dinamitzar un petit debat al voltant de:

 ▪ Es pot atendre a una mateixa necessitat de diferents formes? Per exemple, una 
necessitat emocional de sentir-se acompanyada, podria resoldre’s: A) Quedant 
amb les amistats B) Xatejant constantment a través de les xarxes socials C) Posant 
la televisió. Quina de les opcions ens apropa més a assolir la necessitat de sentir-
se acompanyada?

 ▪ Els patrons de producció i consum actuals fan reforçar l’individualisme i que 
es tinguin relacions d’una manera més virtual; del treball a casa, sense utilitzar 
l’espai. Sense compartir relacions. Per exemple, a través d’aplicacions: contractar 
cangur, demanar el sopar, contractar neteja, realitzar compres, reservar turisme-
allotjament, buscar pis, pactar el transport, jugar a viodeojocs, passar estona a les 
xarxes socials,...

 ▪ Cada vegada hi ha més població però es veu menys gent pel carrer. La vida no es 
fa al carrer (jugar, estar i parlar,...).
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1b. Les diferències entre models econòmics (20')
A través de la vinyeta anterior, s’ha observat com la manera d’actuar en el sistema capitalista davant d’una 
necessitat que és “tenir ombra per refugiar-nos del sol” era fer negoci amb aquesta necessitat. Podem 
pensar que existeixen formes d’actuar no-capitalistes que posen per davant la cura i el benestar de les 
persones.

Les iniciatives econòmiques que actuen a 
favor de donar importància a les persones 
(i no al guany sense fi), es diuen iniciatives 
d’Economia Social i Solidària (ESS).

Altra manera de fer, diferent al capitalis-
me és l’Economia Social i Solidària, que 
s’anomena així perquè: vol benestar de 
les persones abans que tenir més diners 
dels necessaris. No té cabuda l’explotació 
infantil ni cap tipus d’explotació. A més a 
més, amb l’ESS:

 ▪ Es prenen decisions en grup (i no només 
des de direcció)

 ▪ Es pensa i s’actua pel benestar de la comunitat

 ▪ Es pensa i s’actua per l’ecologia

 ▪ Es vol i es treballa per l’equitat de gènere

 ▪ Totes les persones implicades participen

 ▪ Es vol transformar la societat i l’economia

Es pot utilitzar aquesta imatge de suport que indicaria que la vida és més 
important que el guany.
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DINÀMICA
EL JOC DE LES 7 DIFERÈNCIES.

Es projecta en pantalla el joc de 
les 7 diferències i s’entreguen 
les 7 fitxes per anar localitzant 
diferència a diferència, o es 
poden anar cobrint amb post-it.

Joc de les 7 diferències de SETEM  
http://www.setem.org/site/cat/catalunya/ descarregat de  

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/10/diferencias-003.pdf
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2a. La cura al nucli familiar (70’) 
Tal com hem vist, les empreses tenen un funcionament intern, de relació amb l’entorn i una ètica que 
pot incloure o no la prioritat a la vida i al benestar. Ara és moment de canviar de dimensió i pensar en les 
necessitats des del àmbit familiar o nucli de convivència.

2. Contrastos

REFLEXIÓ
Al llarg de la història s’ha viscut una divisió del treball per gèneres. De manera que, 
s’han assignat tasques a les persones segons la identitat sexual assignada al néixer. 
Tradicionalment:

 ▪ Home: treball fora de la llar. Remunerat, amb prestigi.

 ▪ Dona: treball a la llar. No remunerat, no reconegut, invisibilitzat.

 ▪ Intergènere, no binari, agènere, intersexuals: amagat, no reconeguda la diversitat 
de gènere.

És més, existeix una expressió que es refereix a aquesta divisió sexual del treball 
“male breadwinner”, és a dir, l’home que guanya el pa; que porta els diners a casa i 
sustenta tota la família, a través del treball “productiu”.

El treball tradicionalment assignat a les dones es pot dir treball “reproductiu” o “de 
cures”, a partir d’ara l’anomenarem “les cures”. Les tasques de cura són aquelles 
realitzades per assegurar el creixement i benestar de les persones del nucli de 
convivència. Ja pot ser: una família, unes companyes de pis, un grup d’amistat, unes 
companyes de feina o el grup-classe o la comunitat. La cura, també és com s’actua, 
si es té en compte l’opinió de les demés persones en tot moment, si hi ha un tracte 
amb afecte i si es tenen en compte les necessitats diverses de la resta.

Si parlem de les cures des de la llar i de les persones, quines tasques ens venen al 
cap? Estan relacionades amb les necessitats bàsiques que hem esmentat al llistat 
anterior? Potser hem de pensar una estona per dir-les totes ja que habitualment no 
es veuen totes, per exemple: higiene, comprar el menjar, llegir un conte, rentar les 
verdures, cuinar, rentar els plats, fer el llit, neteja del terra, estendre la roba, regar 
les plantes, donar una abraçada, preparar els entrepans, baixar les escombraries, 
preguntar “com ha anat el dia?”, posar antimosquits, portar al metge, acompanyar 
a l’escola, tapar de la pluja amb el paraigües,...

Per realitzar el llistat, es pot anar completant de forma col·lectiva a partir de certs 
moments del dia, per exemple: durant el matí, després de dinar, etc.

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 9
Estratègies per a la sostenibilitat econòmica i social
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DINÀMICA
Ens reconeixem com a persones receptores de cures. Es tracta que cada participant 
visualitzi la persona que més li ha aportat cures al llarg de la seva vida i també que 
visualitzi una tasca memorable que realitzés de cura a la llar o amb la participant. És 
a dir, pot ser tant fer un llit com posar-me crema de sol a la platja.

 ▪ Una vegada detectats els dos elements (persona i tasca) es reparteix una làmina 
de dibuix a cada alumne/a per tal de que il·lustri la seva persona i tasca.

 ▪ En cas que alguna participant no es vulgui expressar dibuixant, es pot crear un 
text elaborat explicant el context viscut.

 ▪ Cal posar un títol a la creació de manera que es vegi la persona que representa + 
la tasca que realitza.

Proposta d’estil dels dibuixos i de les lletres grans: colorejades amb llapis de colors 
amb les vores repassats amb retolador o llapis negre.

Una vegada realitzats tots els dibuixos, es demana qui vol compartir la seva 
il·lustració amb tot el grup-classe. Es comenta que es tracta d’un moment molt 
emocional per a moltes de les participants, en recordar i commemorar persones 
significatives a la vida i cal crear un ambient de respecte i empatia.

REFLEXIÓ
 ▪ Per què són necessàries les cures? Què ens aporten?

Podem dir que les cures ens fan rebre un tipus de guanys que tenen a 
veure amb les necessitats bàsiques. Generen sostenibilitat i pau en les 
relacions i les emocions.

DINÀMICA OPCIONAL
Si es vol treballar de forma més acurada l’aspecte emocional i reflexiu que fomenta 
aquesta dinàmica, es pot dinamitzar la següent activitat:

Aquest cop, dibuixar la pròpia silueta, pot utilitzar-se el dors de la làmina del dibuix 
anterior per fer-ho.

En la silueta, s’assenyala amb una fletxa per cada part:

 ▪ El cap, què em fa pensar aquesta reflexió sobre les cures?

 ▪ El cor, què em fa sentir aquest exercici? 

 ▪ Les mans, com vull actuar respecte a les cures?
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3a. Formulació de preguntes (10’) 
Una vegada treballades les tasques i els aspectes de la cura, com que a la següent sessió es visitaran inici-
atives d’Economia Social i Solidària, es proposa a l’alumnat que pensi en quins aspectes podrien unes co-
operatives (o grups de treballadores) tractar la cura, el benestar, la sostenibilitat. A continuació formular, 
quines preguntes faria l’alumnat a les cooperatives sobre aquests aspectes?

Aquestes preguntes sorgides, podran realitzar-se el dia de la visita a les iniciatives d’ESS.

Quins aspectes inclouen la cura? La cura no solament són les tasques realitzades, sinó la manera de fer, a 
grans trets podem trobar:

 ▪ El fet d’escoltar totes les opinions.

 ▪ Repartir les tasques entre totes les participants (que no siguin les tasques menys visibles realitzades per 
dones, com la neteja, la compra, cuidar les plantes,...).

 ▪ Tenir en compte totes les necessitats diverses de cada persona.

3b. Emplenar l'engranatge de la sostenibilitat (10’) 
Emplenar l’engranatge 3 amb els aprenentatges i reflexions destacats del present mòdul.

3. Avaluació

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 9
Estratègies per a la sostenibilitat econòmica i social

 ▪ Les preguntes formulades per l’alumnat s’han de recuperar per les visites al mòdul 10.

4. Material que l’educadora ha de 
recollir d’aquest taller
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Bloc de primària
MÒDUL 10 durada 3h a l'aula i a les iniciatives d'ess

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Aproximació a iniciatives d’economia social, ètica i solidària // Identificació de pràcti-
ques i experiències que comporten unes relacions econòmiques més justes, orientades 
a la cooperació i el bé comú.

CONCEPTES 
CLAU
Iniciatives d’Economia Social i 
Solidària, la cura en entorns laborals.

IDEA FORÇA
Existeixen experiències d’ESS que ens 
poden servir de referents.

Visites a experiències d’Economia 
Social i Solidària

L’alumnat coneix el recurs Pam a pam, com a mapa de Catalunya que agrupa 
les iniciatives d’Economia Social i Solidària. De les iniciatives d’ESS, es visitaran 
alguna/es de l’entorn del centre educatiu per tal d’apropar allò treballat a l’aula 
a la realitat com a economia alternativa que posa el benestar de les persones 
per davant de l’acumulació de riquesa. És enriquidor coordinar aquestes visites 
amb els Ateneus Cooperatius de cada territori, ja que són agents que fomenten 
l’ESS arreu de Catalunya. L’alumnat formula algunes preguntes sobre la cura a 
les iniciatives conegudes.
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OBJECTIUS
 ▪ Conèixer iniciatives d’Economia Social i Solidària de l’entorn.
 ▪ Reflexionar sobre les relacions econòmiques actuals i sobre com és (i com pot ser) la 

cura en entorns laborals.

Coordinar que l’alumnat porti les 
targetes que ha creat amb les 
preguntes sobre la cura.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Ordinador, projector i accés a internet.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Pam a pam

Presentació de la ruta

Assignació de rols:
qui llença les preguntes 
sobre la cura? qui 
apunta les respostes? 
qui les passa a net?

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(30’)

Visita a experiències 
d’ESS de l’entorn on 
l’alumnat formularà 
preguntes sobre les 
cures cap a les usuàries 
i també a l'organització 
interna.

SEGONA PART
Contrastos  
(120’)

Recull de la vivència

Engranatge de la 
sostenibilitat

TERCERA PART
Avaluació  
(30’)
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1a. Pam a pam (10’) 
Si llegim Pam a pam del revés ens indica el què és; un mapa. Es tracta d’un mapa de tot Catalunya que 
agrupa les iniciatives d’Economia Solidària.

Podem proposar a l’alumnat d’accedir al mapa https://pamapam.org/ca/ i fer alguna cerca al voltant del 
centre educatiu per veure les iniciatives que s’hi troben. També es poden buscar les iniciatives que s’aniran 
a visitar per veure si s’hi troben al mapa i a quins criteris responen.

1. Activació dels coneixements previs

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 10
Visites a experiències d’Economia Social i Solidària

Portada web del Pam a pam, el teu mapa d’Economia Solidària. https://pamapam.org/ca/

Les iniciatives poden acomplir fins 
a 15 criteris (o característiques), per 
estar incloses al Pam a pam, cal que 
n’acompleixin un mínim de 8:

 ▪ Democràcia interna

 ▪ Desenvolupament personal

 ▪ Perspectiva feminista 

 ▪ Condicions de treball

 ▪ Proveïdores

 ▪ Intercooperació

 ▪ Llicències lliures i obertes 

 ▪ Transparència

 ▪ Gestió financera

 ▪ Cohesió social

 ▪ Transformació social 

 ▪ Arrelament territorial 

 ▪ Sostenibilitat ambiental 

 ▪ Gestió de residus 

 ▪ Consum energètic

Es poden agrupar a partir de 15 
filtres que responen a àmbits:

 ▪ Alimentació

 ▪ Comunicació

 ▪ Educació i recerca

 ▪ Finançament i moneda social

 ▪ Logística

 ▪ Restauració i hosteleria

 ▪ Subministraments

 ▪ Assessorament

 ▪ Cultura i oci

 ▪ Espais i xarxes

 ▪ Habitatge i gestió de l’entorn

 ▪ Producció i/o venda d’altres 
productes manufacturats

 ▪ Salut i cures

 ▪ Tecnologia i electrònica

 ▪ Tèxtil
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1b. Presentació de la ruta (10’) 
La ruta es pot projectar en Powert Point per tal de visualitzar on es troben localitzades les iniciatives 
d’Economia Social i Solidària que es visitaran.

1c. Assignació de rols (10’) 
És el moment de recollir les preguntes formulades. Si es vol, es poden modificar amb la informació reco-
llida a través del Pam a pam.

A més a més, cal pactar:

 ▪ Qui llença les preguntes sobre la cura?

 ▪ Qui apunta les respostes?

 ▪ Qui les passa a net?

Exemple de ruta amb l’Escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat a 3 iniciatives 
d’Economia Social i Solidària: Mujeres pa’lante, Contorno Urbano i La Paleta.  

Acompanyades per l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva.
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2a. Visites a iniciatives d’Economia Social i Solidària (120’)
Les visites que realitza l’alumnat es preferible que siguin coordinades i acompanyades pels Ateneus Co-
operatius de cada zona, ja que són un agent que vetlla pel foment de l’Economia Social i Solidària en 
cada territori. Aquests van ser promoguts l’any 2016 per la Generalitat de Catalunya creant així la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius arreu de Catalunya per tal de portar a terme projectes de generació d’ocupació 
mitjançant la creació de cooperatives i societats laborals.

Una vegada l’alumnat arriba a l’espai on es presenta la iniciativa d’Economia Social i Solidària, la visita pot 
constar de dues parts.

 ▪ La primera és l’explicació per part de les persones que hi treballen. 

 ▪ La segona és la formulació de preguntes sobre ètica de la cura que l’alumnat ha preparat en el mòdul 9.

Les visites poden ser a una iniciativa o a vàries, a continuació mostrem imatges de les dues opcions viscu-
des en la prova pilot del Com vivim? Convivint:

VISITA A UNA INICIATIVA

Veieu a tall d’exemple la visita de l’alumnat de 6è B de l’escola Torreforta a Formació i Treball al Polígon 
de Constantí de Tarragona:

VISITA A VÀRIES INICIATIVES

L’alumnat de l’escola Ernest Lluch va visitar 3 iniciatives diferents, com són: Mujeres pa’lante, La Paleta i 
Contorno Urbano, veieu les imatges:

1. Mujeres pa’lante a la seva seu.

1. Visita a la iniciativa d’Economia  
Social i Solidària.

2. Preguntes sobre ètica de la cura que es 
van treballar prèviament.

2. La Paleta i l’Ateneu Cooperatiu 
la Col·lectiva al Centre d’Estudis de 

l’Hospitalet.

3. Contorno Urbano a la seva seu.

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 10
Visites a experiències d’Economia Social i Solidària

2. Contrastos
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3a. Recull de la vivència (15’)
En tornar a l’aula, es realitza el recull de la vivència, tot compartint:

 ▪ Com ens hem sentit?

 ▪ Hem tingut alegria / esperança en veure que existeixen alternatives al capitalisme?

 ▪ Comparar les organitzacions visitades amb d’altres que es dediquin al mateix que coneguem i reflexio-
nar sobre les diferències (reprendre el joc de les diferències del mòdul 9, pàgina 31).

 ▪ Creieu que les iniciatives visitades es podrien replicar a d’altres llocs o és una iniciativa que només pot 
funcionar en el context on es troba?

 ▪ És la primera vegada que veiem com es tracta algun aspecte concret de la cura en una organització?

3b. Engranatge de la sostenibilitat (15’)
Es poden recollir les respostes que portem sobre l'ètica de la cura a les iniciatives d’ESS, com a estratègies 
per la sostenibilitat i, per tant, afegir-les a l’engranatge corresponent al present mòdul.

3. Avaluació

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 10
Visites a experiències d’Economia Social i Solidària
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Bloc de primària
MÒDUL 11
Artivisme al carrer

El present mòdul consta de 3 sessions diferents. Com que es tracta de treballar 
una proposta d’artivisme, cal que les representants d’alguna entitat artística de 
l’entorn del centre educatiu i el grup-classe facin una tasca conjunta de creació. 
Així l’equip artista conceptualitza les idees de l’alumnat a un idea executable i 
la perfila a nivell tècnic. Per aquesta col·laboració, es proposa la següent estruc-
tura de sessions, de dues hores cadascuna:

SESSIÓ 1: Artivisme i Brainstorming

SESSIÓ 2: Esbós de la proposta artística

SESSIÓ 3: Execució a l’espai públic

durada 6h a l'aula i a l'espai públic

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Reconeixement i exercici de diferents formes de mobilització social per a la defensa i 
reivindicació de drets en situacions de vulnerabilitat social en l'entorn proper (escola, 
barri, municipi...)

CONCEPTES 
CLAU
Artivisme i incidència política.

IDEA FORÇA
A través de l’art podem sensibilitzar 
la comunitat educativa i millorar 
l’entorn.
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OBJECTIUS
 ▪ Participar com agents de sensibilització i transformació al barri i a la ciutat
 ▪ Aplicar els aprenentatges adquirits a favor de la sostenibilitat econòmica i social 

(Economia Social i Solidària i ètica de la cura)

L’entitat artística proveirà del ma-
terial necessari, segons la proposta 
d’artivisme.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Tot allò necessari segons la proposta 
d’artivisme.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

DIA 1

Artivisme i pluja d’idees 
per la intervenció 
d’artivisme.

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(120’)

DIA 2

Preparació de l’esbós.

SEGONA PART
Contrastos  
(120’)

DIA 3

Implementació de 
l’artivisme.

TERCERA PART
Avaluació  
(120’)
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SESSIÓ 1

1a. Què és l’artivisme? (60’) 
L’artivisme són les intervencions, habitualment a l’espai públic, que uneixen l’art i l’activisme polític. Les 
entitats artístiques que acompanyen el procés posen exemples d’artivisme a l’entorn proper i al món. En 
el cas de la Fundación Contorno Urbano i la seva intervenció amb l’escola Ernest Lluch van projectar un 
vídeo d’artivisme que feia referència a la pròpia escola:

Tot i que si el desenvolupament del present mòdul es duu a terme en col·laboració amb una entitat artísti-
ca de l’entorn del centre educatiu, seran les artistes les que apropin el concepte d’artivisme, és enriquidor 
tenir alguns referents a l’abast, com poden ser entre molts d’altres:

• NO-AD DAY. Es tracta d’una campanya de sensibilització desenvolupada a diversos països en contra 
de la saturació de publicitat que ens envolta per tal d’incentivar el nostre consum. Com es va copsar al 
mòdul 9, moltes de les necessitats que podem sentir, relacionades amb el consum, són estimulades pel 
constant bombardeig de publicitat. L’artivisme en aquest cas se centra en l’acció de retirar els cartells 
publicitaris dels carrers i així expandir la crítica a aquest model.

A Tarragona, l’entitat Cheater’s Collective també van realitzar una intervenció urbana similar, pintant 
els tancats publicitaris de blau, anomenant a aquest artivisme Double Paradise.  
https://aluqueavila.wixsite.com/cheater/double-paradise 

1. Activació dels coneixements previs

https://www.youtube.com/watch?v=--CuM1Ta7eY

Captura del vídeo explicatiu de la campanya NO-AD DAY https://www.noadday.org/
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• Enmedio. Es tracta d’un col·lectiu d’activisme creatiu (sinònim d’artivisme) que ha col·laborat amb la 
Fundació Akwaba en la campanya Ni uniformes ni etiquetes. Entre molts dels seus projectes, es mostra 
el cridaner «Campeones del paro» per denunciar les altes xifres d’atur, sent la manca d’oportunitats 
laborals un element que desequilibra la sostenibilitat econòmica i social. Per fer visible el missatge, es 
va acompanyar l’estàtua de Colom de Barcelona del globus gegant, que estava vestida del Barça per 
un contracte publicitari. També l’actuació tipus performance anomenada «Reflectantes» que repren-
senta la reacció contra les retallades dels governs en els serveis públics i es lluia a les manifestacions 
col·lectives.

1b. Pluja d’idees per a la intervenció d’artivisme (60’)
Per recollir els aprenentatges i les reflexions generades al llarg de la campanya sobre cultura de pau, 
Economia Social i Solidària i ètica de la cura, es farà recordatori d’aquests conceptes fent referència a 
dinàmiques elaborades anteriorment. 

S’aprofitarà també aquest espai per recordar les propostes resultants de la dinàmica del World Cafè (Espai 
de Reflexió de l’Alumnat, sessió 2), sobretot aquelles referides al barri i al món. A partir d’aquestes propos-
tes s’intentarà que l’alumnat detecti a quines mancances, carències o aspectes a millorar del seu 
barri fan referència aquestes propostes. Per exemple, si han proposat millorar el mobiliari urbà del barri 
(bancs, voreres...) la mancança és l’estat deteriorat del mobiliari urbà. Un cop detectades les mancances 
es demana al grup quines accions calen per resoldre aquesta mancança. Seguint l’exemple, aquí podrien 
suggerir que el veïnat tingués més cura del mobiliari, que les administracions renovessin els materials o 
els restauressin. 

També es pot aprofitar aquesta anàlisi per recordar i conèixer accions col·lectives que ja s’hagin fet a favor 
de la sostenibilitat econòmica i social a l’entorn del centre educatiu, com poden ser: el cas de les famílies 
de l’escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat que reclamaven la construcció definitiva del centre 
educatiu, les manifestacions veïnals i les intervencions de l’alumnat del barri de La Marina de Barcelona 
per evitar la construcció als jardins de Can Farrero, entre d’altres. 

Per acabar la pluja d’idees, es proposa a l’alumnat que pensi quines accions artístiques poden dur a 
terme per animar, facilitar i promoure que es resolgui aquesta mancança. Seguint doncs amb el tema del 
mobiliari, podrien suggerir fer cartells amb les reclamacions al mateix mobiliari, assenyalar amb guixos 
aquelles parts que estiguin amb més mal estat, fer fotografies i exposar-les en algun lloc públic... 

Cal recordar durant aquesta pluja d’idees que hem de tractar de no limitar-nos a l’hora de pensar accions 
o situacions que ens agradaria millorar, entendre que és un espai dedicat a “fer volar la imaginació”, a 
pensar un barri millor, i com menys ens limitem més accions se’ns acudiran. 

https://enmedio.info/antes-eramos-invisibles-
ahora-somos-reflectantes/

https://enmedio.info/campeones-del-paro/
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La pluja d’idees es pot anar recollint a la següent taula:

ASPECTES  
A MILLORAR

ACTUACIONS 
NECESSÀRIES

ACCIONS  
ARTIVISME

Valorar la cura  
entre veïnes

Xarxes de  
suport veïnal

Detectar les  
necessitats en relació 

a la diversitat  
de la comunitat

Reconèixer veïnes 
anònimes  

emblemàtiques 

Missatges o murals a favor la cura

 Reportatges per ràdio o xarxes socials  
sobre experiències de cura del territori

Fer instal·lacions artístiques en una plaça 
dura i convertir-la en un espai de cura  

per a infants, joves, gent gran...

Fotografiar o dibuixar i fer  
una exposició pel carrer de veïnes  

anònimes emblemàtiques

Difondre els beneficis  
comunitaris de 

l’economia social i 
solidària

Mapejar l’ESS  
del territori

 Saber quins aspectes  
de benestar promou  

l’ESS del territori

Caixes amb el mapeig o els missatges  
de l’ESS  a les parades buides  

del mercat municipal

... ... ...

Observant la darrera columna, les accions que l’alumnat ha suggerit, es formula una pregunta al grup: 
quin creieu que seria l’espai més adient per dur a terme aquestes accions? Cal pensar en un lloc 
que sigui accessible pel veïnat i que, a la vegada, sigui un lloc de pas, guanyant visibilitat durant l’execució 
de l’artivisme. Si sorgeix més d’una proposta es poden valorar els avantatges i inconvenients de cada lloc 
i fer un sondeig sobre la opinió de totes les alumnes per, finalment, escollir-ne un. 

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 11
Artivisme al carrer
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SESSIÓ 2

2a. Preparació de l’esbós (100’)
Com a segon dia de la preparació de l’artivisme es recuperen les reflexions de la sessió anterior i es conti-
nua amb el treball.

• Reactivació de les temàtiques. Es proposa fer un recordatori dels aspectes treballats per tal de 
recollir els conceptes que podran donar forma a la intervenció artística, com poden ser: escola, barri, 
món, espais verds, família, amistats, cures, pau,... 

• Introduir formats plàstics. Cada participant escull com representar els conceptes treballats. En 
aquest cas, es proposa retallar els símbols que representen els conceptes sobre sostenibilitat econòmica 
i social per posteriorment, representar-los en el format pactat. Aquesta tècnica es diu stencill, retallant 
la imatge desitjada sobre un full de paper dur, el dibuix apareix com un espai obert amb zones sòlides 
al voltant. La plantilla així obtinguda se situa sobre un nou full de paper i s'aplica la pintura sobre tota 
la superfície. Les zones de pintura que arriben al full inferior queden limitades a la forma dels buits de 
la plantilla, creant així la imatge desitjada.

2b. Preparació del material necessari per l'artivisme (20’)
És el moment per preparar tot el material necessari per a dur a terme en l’última sessió d’artivisme, la sorti-
da al carrer. Cal elaborar una llista del material necessari per la propera sessió, identificant aquell del que ja 
disposem i aquell que cal adquirir. Alguns materials s’hauran preparat ja a l’aula i d’altres caldrà portar-los 
per fer el treball in situ (paper i rotuladors per fer cartells, mapes per seleccionar zones a senyalitzar, fulls 
i llapis per fer propostes de murals). Així doncs, s’hauran de preparar tant les propostes i esbossos de tot 
allò per dur a terme la tercera sessió, com també tot el material necessari per dur a terme les accions, com 
poden ser: cartells per penjar, estergits per realitzar les formes, dibuixos o missatges seleccionats... 

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 11
Artivisme al carrer

2. Contrastos

Fotografies de l’escola Torreforta 6è A i 6è B.  
Reactivació de les temàtiques i creació de símbols que les representen. 
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SESSIÓ 3
Es tracta de realitzar una jornada de sensibilització comunitària al barri del centre educatiu, a poder ser, 
coincidint en el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) o el dia internacional dels drets humans, tot 
sumant el veïnat del barri.

La jornada compta amb la col·laboració de l’entitat artística per dinamitzar les propostes d’artivisme 
creades en les sessions anteriors sobre Economia Social i Solidària i ètica de la cura a través del format 
triat, com poden ser: creació d’un mural, cartelleria, creació d’una exposició o senyalització d’aspectes a 
millorar l’espai públic.

L’execució de l’acció artística es realitza al lloc i en el format triats i preparats entre l’entitat artística col-
laboradora i el grup-classe.

3a. Lectura de la carta d’incidència social i política (10’)
La carta d’incidència, que l’alumat ha preparat a l’espai de reflexió II, es llegeix davant les representants 
municipals que assisteixen a l’acte.

3b. Execució de l’artivisme (100’)
És en aquest moment quan les activitats preparades a les sessions anteriors es duen a terme, es plasmen. 
Les accions es duen a terme a l’espai públic amb l’objectiu de sensibilitzar a través de l’art. Aquest espai 
servirà també per transmetre al barri aquells coneixements adquirits durant la campanya, mostrant les 
reflexions i les relacions amb el mateix barri que tenen els conceptes tractats.

Es realitzaran doncs les activitats i accions finalment escollides per l’alumnat en l’espai seleccionat. Durant 
aquesta activitat caldrà organitzar tant a les persones com l’espai per a poder realitzar totes les activitats. 
Segurament, algunes de les activitats es realitzen de manera simultània (per exemple, mentre un grup 
enganxa cartells per l’espai un altre realitza el mural). Així doncs, cal realitzar tants grups com necessiti 
l’activitat perquè aquesta es desenvolupi d’una manera òptima. En aquest sentit, es recomana que es 
realitzin tants grups com activitats es realitzin durant la jornada, d’aquesta manera tots els grups podran 
rotar per totes les activitats i aquestes es realitzaran de manera simultània. 

Cada activitat haurà de comptar amb expertes de l’entitat d’artistes com també d’alguna educadora refe-
rent del grup. L’experta serà l’encarregada d’explicar, repartir tasques i assessorar tècnicament l’activitat, 
mentre que l’educadora referent haurà de vetllar perquè l’alumnat realitzi l’activitat de manera ordenada 
i seguint les indicacions de l’experta. 

3. Avaluació

Fotografia de l’escola Torreforta 6è A i 6è B.  
Lectura de la carta d’incidència

BLOC DE PRIMÀRIA. MÒDUL 11
Artivisme al carrer
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Durant les activitats d’execució de l’artivisme cal fer recordatori dels temes tractats a l’aula,  de les sessions 
prèvies i de les temàtiques en les quals es volen centrar les accions. D’aquesta manera garantirem que 
l’artivisme segueixi la direcció definida anteriorment i que el públic pugui entendre tant el procés com el 
resultat, tenint presents els conceptes tractats. 

3c. Agraïments i entrega de reconeixements (10’)
Un cop realitzades les accions d’artivisme reservarem el moment final de la jornada per dedicar-lo a agrair 
i reconèixer el procés dut a terme per l’alumnat durant tota aquesta campanya. L’agraïment serà per una 
banda verbal, on l’educadora que hagi acompanyat durant tot aquest procés podrà agrair la feina feta i 
compartir emocions i sensacions que s’endú. Aquest reconeixement serà, per altra banda, també material 
i simbòlic. S’entregarà a l’alumnat una insígnia que simbolitzi l’assoliment del procés educatiu sobre la 
sostenibilitat econòmica i social.

Entrega del reconiexement als grup-classe de 
l’escola Ernest Lluch per part de les educadores

Execució de l’artivisme per part de  
l’escola Torreforta

Execució de l’artivisme per part de  
l’escola Ernest Lluch
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Bloc de secundària
MÒDUL 7
Menys violència al centre, 
menys violència al món

Amb aquest mòdul es presenta la segona fase de la campanya Com vivim? Con-
vivint: per una escola i un món sostenible i de pau que aposta per la convivèn-
cia a través de l’atenció a les emocions i la participació activa, des d’un en-
focament basat en drets humans. Per començar, l’alumnat destaca els elements 
que més recorda o als que més importància va donar a la primera fase, en clau 
emocional. Tot seguit, es realitza un breu anàlisi del treball de convivència al 
grup i/o al centre, centrant la mirada en les propostes de millora elaborades per 
cada classe en l’assemblea conjunta de la primera fase (espai de reflexió mixt). 
Un cop realitzades aquestes activitats es duen a terme tres dinàmiques que ens 
permetran treballar quins són els mecanismes socials i econòmics que poden 
trencar la pau i la sostenibilitat i quines són les seves conseqüències de violèn-
cia estructural. Per acabar el mòdul amb alternatives, es presentarà el concepte 
de la sostenibilitat i es pensaran accions que poden contribuir a assolir-la.

durada 2h a l'aula

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Reflexió crítica sobre les relacions econòmiques actuals (laborals, de producció, de con-
sum, de cura) i sensibilitat a les conseqüències en la qualitat de vida de les persones, les 
comunitats i el medi ambient.

CONCEPTES 
CLAU
Economia, capitalisme, injustícies, 
violència estructural i sostenibilitat.

IDEA FORÇA
Al centre educatiu i al món existeixen 
mecanismes econòmics i socials que 
poden trencar la pau i la sostenibilitat.



OBJECTIUS
 ▪ Conèixer els mecanismes econòmics i socials que poden trencar la pau i la 

sostenibilitat i quines són les seves conseqüències.
 ▪ Proposar accions a favor de la sostenibilitat.

Gràfic de les emocions, post-it, vídeo 
o arxiu d’àudio amb la cançó “Coope-
ra - Orxata Sound System”, frases de 
l’Annex 2 impreses (tantes impressions 
com grups es facin), engranatge de les 
injustícies/sostenibilitat, retoladors per 
escriure les accions sostenibles i cel·lo.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules quan 
calgui, ordinador amb reproductor de 
vídeo i àudio i projector.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Cercle de record 
emocional

Seguiment dels acords

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

L’economia

El joc de les cadires i 
els recursos

L'engranatge de 
les injustícies: 
conseqüències 
d’aquest model 
econòmic

SEGONA PART
Contrastos  
(70’)

L’engranatge de la 
sostenibilitat

TERCERA PART
Avaluació  
(30’)

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 7
Menys violència al centre, menys violència al món
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1. Activació dels coneixements previs
1a. Introducció a la segona fase (20’)
Amb aquest mòdul s’inicia la segona fase de la campanya Com vivim? Convivint. Per una escola i un món 
sostenible i de pau. En aquesta segona fase, Mobilització social i incidència social i política, on s’amplia 
la mirada al barri i a l’entorn, s’incidirà en l’aplicabilitat de propostes de convivència generades al centre 
educatiu, i es promouran accions pel foment de la pau i la sostenibilitat econòmica i social global al barri. 
D’altra banda, es treballarà des de l’ètica de la cura i s’aproparà l’alumnat a diverses experiències d’Eco-
nomia Social i Solidària (ESS).

Nota: en cas que l’educadora no conegui el grup es recomana fer una dinàmica de coneixença inicial.

DINÀMICA
 ▪ L’alumnat es col·loca amb les cadires en cercle.

 ▪ L’educadora presenta breument la segona fase del projecte i pregunta al grup 
com està. 

 ▪ Per tal de portar a la memòria allò viscut a la primera fase, es realitzen dues parts:

A) GRÀFIC DE LES EMOCIONS

Es tracta de fer un recordatori de les idees 
i experiències de la primera fase a través 
de les emocions.

Per fer-ho, es presenta el gràfic de les 
emocions on apareixen els colors: groc 
(alegria), blanc (estat de pau) i gris (per 
agrupar les vivències en relació a les altres 
emocions; rebuig - verd, tristesa - blau i 
por - lila).

Dues persones voluntàries poden anar 
escrivint les respostes que vagin sortint.

En el següent ordre, es van responent les 
preguntes emplenant l’apartat correspo-
nent, per part de l’alumnat:

(Moments, dinàmiques, situacions, actituds, 
reflexions que relacionem amb les següents 
emocions o estats d’ànim)

 ▪ GROC: Què recordo de la primera fase que m’aportés alegria? Situacions que em 
van emocionar, em van agradar i em van fer sentir millor.

 ▪ BLANC: Què recordo que m’aportés pau? Situacions on em vaig sentir còmode, 
alleugerit/da o en pau amb el meu grup i entorn.

 ▪ GRIS: Què recordo que m’aportés altres emocions? Es pot indicar l’emoció i la 
situació. Aquí es pot fer recordatori d’algunes emocions que potser vam sentir en 
alguns moments com ara ràbia, tristesa, por...

Gràfic per dibuixar o imprimir en DIN A3.
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B) SEGUIMENT DELS ACORDS

Seguiment dels acords que va prendre cada grup-classe a l’assemblea mixta de la 
primera fase. Per a fer-ho, es retorna al compromís signat i es comenta amb el grup 
en quin moment del procés es troben, com ha funcionat el desenvolupament i im-
plementació de les propostes.

Una vegada fet el recordatori i el seguiment dels compromisos, es recorda l’objectiu 
de la campanya de transformar les situacions a millorar quant a convivència al cen-
tre i a l’entorn. En la primera fase la transformació es va proposar al centre educa-
tiu, i durant aquesta segona fase la mirada transformadora es dirigeix cap a fora, és 
a dir, a la família, al barri, la ciutat i al món.
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2a. L’economia (10’)
Es reparteixen un o dos post-it a cada participant on escriuran una paraula a cada post-it del que els ve 
al cap relacionat amb “ECONOMIA”. A continuació, s’agrupen els post-it per temàtiques en una exposició 
comuna, que es podrà anar nodrint conjuntament, a mesura que es va destapant l’economia com a con-
cepte ampli que engloba els aspectes vitals de les persones.

2b. El joc de les cadires i els recursos (20’)
En el present mòdul volem introduir els mecanismes econòmics i socials que ens impedeixen 
establir relacions i ambients de pau i sostenibles. Per presentar aquests mecanismes ens valdrem 
de dinàmiques a partir de les quals podem establir paral·lelismes amb el sistema econòmic hegemònic 
(capitalisme) i com aquest ens impedeix assolir el nostre objectiu abans esmentat (una escola i un món 
sostenible i de pau).

Així doncs, la dinàmica que presentem a continuació tracta d’explicar, a través d’un joc de rol, com es 
produeix la distribució i intercanvi de recursos en aquest model econòmic.

2. Contrastos

DINÀMICA
Es divideix el grup classe en 5 subgrups.

 ▪ El grup de la pagesia (4 persones).

 ▪ El grup de les fruiteries (4 persones).

 ▪ El grup de les botigues de menjar per endur (4 persones).

 ▪ El grup de les sòcies capitalistes (4 persones).

 ▪ El grup de les observadores (la resta d’alumnes).

*El nombre de persones està pensat per grups de 30. Si fossin menys, els 4 primers subgrups poden estar 
composats per 3 persones, mantenint el grup de les observadores com el més nombrós. 

Els noms dels grups es poden dir en un inici, però si es vol es pot obviar el nom 
del grup de les sòcies capitalistes, ja que “entraran en acció” quan el joc ja s’hagi 
començat a dur a terme.

La disposició de l’espai és molt similar al del joc de les cadires, amb la particularitat 
que en aquest joc hi haurà, en un inici, tres cercles de cadires, un per cada un dels 
tres primers grups. Es pregunta a l’alumnat si algú no coneix el joc de les cadires i, si 
es dóna el cas, s’explica breument.

Els rols a assignar a cada un dels subgrups són els següents:

 ▪ Als tres primers subgrups (pagesia, fruiteries i botigues) se’ls diu que han de jugar 
al joc de les cadires, sense altres indicacions.

 ▪ Al subgrup d’observadores se’ls diu que observin com actuen la resta de grups,  
que al finalitzar el joc se’ls preguntarà. Es demana també que alguna de les 
observadores es fixi en la cançó que posem i la lletra de la mateixa (veure l’Annex 1).

 ▪ Al subgrup de les sòcies capitalistes se’ls comenta (sense que la resta de subgrups 
ho escoltin) que han d’impedir que les companyes dels altres subgrups s’asseguin 
a les seves cadires per més que en tinguin.

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 7
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PRIMERA FASE DEL JOC

S’inicia doncs el joc posant la cançó (Coopera—Orxata Sound System) i aturant-la, 
deixant que els tres subgrups s’asseguin a les seves cadires sense problema. Mentre 
es desenvolupa aquesta fase es van canviant cadires entre cada un dels subgrups, 
pagesia—>fruiteria—>botigueres—>pagesia. Així doncs, en aquesta fase els 3 
subgrups no troben complicacions.

SEGONA FASE DEL JOC

En aquesta fase l’educadora pot provocar un intercanvi “injust”, és a dir, duu a 
terme l’intercanvi pagesia—>fruiteria—>botigueres, però en aquest cas deixa a 
la pagesia sense el retorn de les botigueres o fruiteres, quedant-se amb una cadira 
menys.

TERCERA FASE DEL JOC

En aquesta fase apareixen al joc el 4t subgrup. En un inici les integrants d’aquest 
subgrup entren al joc amb 1 o 2 cadires, i l’educadora ha d’anar passant 
progressivament cadires dels altres 3 subgrups al grup de les sòcies capitalistes. 
Cada cop que es posa la música s’agafa doncs una cadira d’un dels subgrups i es 
posa al cercle de les sòcies capitalistes (aproximadament cada 30 segons un dels 
tres primers subgrups es queda sense una de les cadires que van al grup de les 
sòcies capitalistes), tenint aquests últims més cadires de les que necessiten. La cançó 
es va aturant durant tot el procés del joc i mirem què fan llavors les alumnes al 
trobar-se amb les diverses situacions. Podem aturar el joc quan algun dels subgrups 
s’ha quedat sense cadires o quan tinguem suficients elements per dur a terme la 
posterior valoració.

VALORACIÓ

En aquest punt les observadores han d’explicar a la resta del grup com s’han 
distribuït els recursos (cadires) durant les 3 fases i quines actituds han vist, que feia 
cada un dels grups durant les situacions que se’ls presentaven. Si no diferencien per 
si soles les 3 fases es pot completar les seves explicacions:

 ▪ A la primera fase es produïen intercanvis entre els 3 subgrups, sense que cap 
d’aquests es quedés amb menys recursos que la resta. Aquests intercanvis es 
podrien considerar justos ja que tothom rebia el que donava.

 ▪ A la segona fase es produïen també intercanvis però en aquest cas alguns d’ells 
no eren justos, ja que per exemple el grup de la pagesia es quedava amb menys 
recursos dels que havia donat. Aquesta fase ens permet observar que, abans que 
aparegui les capitalistes ja poden existir intercanvis injustos, com també podia 
passar abans de la imposició del capitalisme en les nostres societats

 ▪ A la tercera fase apareixen les capitalistes les quals elaboren intercanvis injustos 
amb tots els subgrups existents fins al moment. Es pot explicar també com 
aquestes situacions poden fer que, fins i tot, els comerços existents prèviament a 
les grans empreses capitalistes acabin desapareixen per la impossibilitat de poder 
competir amb aquestes.

Per tal de dinamitzar la valoració l’educadora pot servir-se de les següents 
preguntes que les respondran el subgrup d’observadores:

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 7
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 ▪ Quines actituds han tingut les integrants de cada subgrup? En aquest punt es 
pot comentar qui era el 4t grup (les sòcies capitalistes) i quines indicacions se’ls 
havia donat.

 ▪ Que han fet la resta de subgrups quan han aparegut les capitalistes? Han 
cooperat entre elles? S’han tret recursos les unes a les altres? Quin paral·lelisme 
podem trobar-hi amb la realitat?

I aquestes les respondran els altres 4 subgrups:

 ▪ Com us heu sentit cada un dels grups als que us prenien cadires en 
les diverses situacions que es donaven? En aquest punt es poden establir 
paral·lelismes sobre amb la situació amb la que es poden trobar persones que 
veuen com els hi treuen els seus recursos, que els precaritzen el lloc de treball o 
fins i tot l’eliminen mentre d’altres s’enriqueixen.

 ▪ I les que les estàveu acumulant mentre la resta no en tenien? Com creieu que 
se senten les persones que acumulen recursos en excés provocant les desigualtats 
actuals? (Aquí es pot enllaçar amb la propera dinàmica, les conseqüències 
d’aquest sistema.

Quan s’estableixin els paral·lelismes és important definir que les integrants de les 
empreses capitalistes en aquest joc són sòcies capitalistes i no treballadores 
d’aquestes empreses, ja que moltes de nosaltres (o persones properes) hem treballat 
o treballen en aquestes empreses i es poden produir malentesos. Es poden establir 
paral·lelismes doncs amb empreses com Mercadona (o qualsevol altre gran empresa 
mercantil o multinacional), explicant quina relació té aquesta empresa amb els 
seus proveïdors i quines conseqüències provoca a la resta de comerços i oficis que 
existien prèviament a la seva aparició (per posar exemples d’intercanvis injustos com 
els que s’hauran vist a la dinàmica).

Com a exemple de les grans empreses capitalistes es pot fer servir informació i 
dades que apareixen en aquestes notícies sobre grans supermercats:

https://emprenem.ara.cat/creixer/Escac-dels-supermercats-petit-comerc_0_1741025922.html

https://blogs.publico.es/esther-vivas/2016/03/07/que-esconden-los-beneficios-de-mercadona/
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L’educadora pot incloure una referència al joc del MO-
NOPOLY, que va ser creat per Elisabeth Magie l’any 1903. 
Amb el joc, volia demostrar que els monopolis de la pro-
pietat (o l’acumulació de recursos en només unes mans) 
són perniciosos per la societat. Ja que, exclou la resta de 
persones de l’accés just al recurs, com pot ser el de l’ha-
bitatge. En un inici s’anomenava “El joc del propietari” 
(The landlord game).

L’educadora pot dinamitzar un petit debat a través de 
preguntes com:

 ▪ Qui coneix el joc del MONOPOLY? 

 ▪ Quin creieu que era l’objectiu de la seva creació? 

 ▪ Quins valors fomenta actualment el joc? És a dir, quan 
heu jugat, heu tingut el pensament crític que propo-
sava la inventora del joc o simplement desitjàvem tenir 
el monopoli de les propietats?

Joc del MONOPOLY.
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2c. L’engranatge de les injustícies (40’)
En aquesta activitat es fomentarà que l’alumnat reflexi-
oni sobre quines són les conseqüències i injustícies que 
provoca aquest model econòmic al seu entorn, quins són 
aquests mecanismes que poden trencar la pau i la soste-
nibilitat.

Es divideix el grup-classe en grups de 4/5 persones (es 
poden fer servir els de la dinàmica anterior). Es dóna 
informació estadística a cada un d’aquests grups sobre 
diverses conseqüències (efectes o injustícies) que provo-
ca el capitalisme (veure l’Annex 2). Cada grup, tindrà les 
fitxes impreses d’un color per distingir-les. La tasca de 
cada un dels grups és classificar les frases segons el 
tipus de desigualtat o injustícia: social, ecològica 
o econòmica.

Es presenta en aquest moment l’engranatge de les in-
justícies com una metàfora visual.
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Engranatge de les injustícies

DINÀMICA
 ▪ Cada un dels grups col·locarà cada frase a un dels 3 engranatges de les injustícies 

(injustícies econòmiques, injustícies socials i injustícies ecològiques), els quals 
estaran penjats a la pissarra o algun lloc visible.

 ▪ Un cop finalitzada la classificació es farà un ronda ràpida on l’educadora llegirà 
les frases i cada grup assenyalarà, a través d’una portaveu per grup, on les ha 
classificat.

 ▪ Si existeix alguna discrepància entre la classificació dels grups podran tenir un 
breu debat.

 ▪ Aquesta portaveu també podrà comentar quines frases els ha sobtat més o si 
hi ha alguna amb la que no estan d’acord o tenen alguna experiència o reflexió 
relacionada a compartir.

La majoria d’aquestes frases no pertanyen a un sol àmbit, sinó que la majoria 
es relacionen amb més d’un (social i econòmica, econòmica i ecològica, o fins i tot 
els tres àmbits). L’exercici serveix com excusa perquè coneguin i relacionin les 
conseqüències i injustícies esmentades amb el model econòmic imperant, 
que vegin la relació amb els àmbits assenyalats i també com a pretext per passar 
a l’avaluació del mateix mòdul.

Fent-nos servir dels engranatges com a metàfora s’explicarà que els 3 estan 
relacionats i, que així com uns engranatges de qualsevol màquina, les injustícies 
també es relacionen entre elles, desencadenant desigualtats en diversos 
aspectes.

 
* Si existeix l’oportunitat d’aprofundir en els debats sorgits en aquesta activitat pot ser útil el contingut 
tractat en el punt 4 “Conseqüències del model econòmic actual” del document d’on s’han extret les 
primeres frases de l’activitat (Annex 2). 
Marc teòric de l’economia social i solidària i el cooperativisme
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Com s’ha mostrat, la inèrcia del sistema econòmic capitalista és la d’acumular riqueses i poder en poques 
mans, sense pensar en el benestar de les persones ni en l’ecologia. Això es pot relacionar amb algunes 
referències compartides en aquest mòdul:

 ▪ La “Frase 5: L’any 2016 l’1% de la població més rica acumulava més diners que el 99% restant.”

 ▪ Aquest percentatge d’acumulació pot respondre a un monopoli (MONOPOLY) o oligopoli de les riqueses.

 ▪ La frase de la cançó del joc de les cadires “competir és un luxe que només pot permetre’s l’1%.”

Al centre educatiu i al món existeixen mecanismes econòmics i socials que poden trencar la pau i la soste-
nibilitat. Quan els mecanismes estan instaurats des de la base i priven de tenir els drets coberts als éssers 
vius, es diu que existeix violència estructural.

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 7
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3a. Joc de cartes - konekta facil (30’)
Sostenibilitat: és un concepte que es refereix, per definició, a la satisfacció de les necessitats actuals sense 
comprometre ni posar en perill els recursos o les generacions del futur. De la mateixa manera, la sostenibi-
litat pretén garantir l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social.

 ▪ Sostenibilitat econòmica: busca pràctiques econòmiques rentables i que, al mateix temps siguin respec-
tuoses amb el medi ambient i amb la societat.

 ▪ Sostenibilitat social: busca la cohesió de la societat i la seva estabilitat.

 ▪ Sostenibilitat ecològica: busca l’equilibri entre l’explotació dels recursos i la preservació de les espècies i 
el medi ambient de forma indefinida.

Es fa recordatori que en la primera fase d’aquesta campanya, també en el primer mòdul de la fase, es va 
demanar a l’alumnat que pensés i formulés un desig per al món, relacionant-lo amb la Pau i la Sosteni-
bilitat. Vam aprofundir en la gestió de les emocions i dels conflictes a l’aula, i ara ens volem centrar en la 
sostenibilitat, al centre educatiu, al barri i al món.

Per presentar el concepte de la sostenibilitat:

 ▪ S’elabora un “brainstorming” ràpid per veure quines 
idees té l’alumnat al respecte. Les idees que sorgeixen 
es recullen a la pissarra de manera que el conjunt del 
grup pot veure les opinions de la resta.

 ▪ Es dóna la volta als engranatges de les injustícies que 
darrera contenen els tres tipus de sostenibilitat. A par-
tir d’ara s’hauran de nodrir com engranatges de la sos-
tenibilitat.

 ▪ Es pregunta a l’alumnat quines característiques dife-
rents veurien entre la sostenibilitat econòmica, social 
i ecològica.

Així, es presenta l’engranatge com a una possible me-
tàfora o forma de representar la sostenibilitat i com fun-
ciona la mateixa. Cada una de les parts de l’engranatge 
suposa un tipus de sostenibilitat, entenent que si no es 
donen totes no es pot assenyalar que “quelcom és sos-
tenible”.

A continuació, es proposa a l’alumnat pensar quines ACCIONS afavoreixen cada un dels tipus de sos-
tenibilitat. La fita d’aquesta dinàmica és omplir cada un dels engranatges amb accions sostenibles perquè 
puguin funcionar al llarg de cada sessió o al final de cada sessió.

Aquesta activitat es pot realitzar per grups (els mateixos que s’han fet per les dinàmiques anteriors), i cada 
un dels grups haurà d’elaborar 1 o 2 propostes d’accions per cada un dels àmbits assenyalats anteriorment 
(ecològic, econòmic i social). Si alguna de les propostes dels grups es repeteix es poden unir al col·locar-les 
a l’engranatge.

Quan cada grup hagi escrit les seves ACCIONS les escriurà directament a l’engranatge corresponent (al de la 
sostenibilitat econòmica, social o ecològica). Si ocupen més espai del disponible, es podran afegir targetes 
al voltant.

Els tres engranatges que simbolitzen la sostenibilitat quedaran fixes a l’aula perquè es puguin relacionar 
conceptes en futures sessions i, al final de cada sessió (on s’aniran adquirint nous coneixements) es podran 
afegir noves accions a l’engranatge.

3. Avaluació
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Engranatge de la sostenibilitat
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És la força de les coses, és la força del treball  
És la força de les coses, és la força del treball  
És la força del treball de les mútues i les granges  
Dels tallers i els forns de pa, dels tallers i els forns de pa

Una economia fora del circuit del capital  
Una economia fora del circuit del capital  
Del circuit del capital és on es materialitza  
Democràcia radical, democràcia radical

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

I gaudim del nostre temps, compartint tots un espai  
I gaudim del nostre temps, compartint tots un espai 
Compartint tots un espai, reinventem-nos el consum  
Sa, millor i més barat; sa, millor i més barat

Reviscola l'esperança, refundem la dignitat  
Reviscola l'esperança, refundem la dignitat  
Refundem la dignitat, ateneus, cooperatives  
Pobles autogestionats, pobles autogestionats,

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu  
Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu  
Al treball cooperatiu en salut i en energia  
I a un ensenyament actiu, a un ensenyament actiu

Estenent el suport mutu, un ariet col·lectiu  
Estenent el suport mutu, un ariet col·lectiu  
Un ariet col·lectiu, premi del poble p'al poble  
Un cavall de troia-alfil, un cavall de troia-alfil

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

Annex 1
Lletra de la cançó Coopera  
d’Orxata Sound System
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FRASE 1

Des de l’esclat de la crisi (2008), hi ha hagut més de 570.000 desnonaments de famílies que han perdut 
la seva casa en propietat per la impossibilitat de pagar la hipoteca als bancs. La Plataforma d’Afectats i 
Afectades per les Hipoteques ha aturat més de 2000 desnonaments (en relació a aquesta notícia  
https://catalunyaplural.cat/es/9-anos-pah-mas-2-000-desahucios-parados-y-reto-cambiar-ley/).  
La gran majoria d’activistes de la PAH són dones de famílies que han perdut la casa per no poder fer front  
a la hipoteca.

FRASE 2

El 90% de les persones que cuiden a persones grans o amb diversitat funcional a l’Estat espanyol són 
dones. La majoria tenen edats els 45 i 65 anys i són cònjuges o filles de les persones a les que cuiden.

FRASE 3

Es preveu que el moment culminant de la producció de petroli convencional, conegut com a pic del petroli, 
es produeixi abans de 2030, i en un futur aquest recurs serà cada cop més escàs.

FRASE 4

El consum d’energia a l’Estat espanyol va créixer un 56% de 1990 a 2008, un 95% degut a la mobilitat en 
automòbils.

FRASE 5

L’any 2016 l’1% de la població més rica acumulava més diners que el 99% restant.

FRASE 8

Durant el 2016 cada persona de Catalunya va generar de mitja uns 500kg de residus.

FRASE 6

L’any 2016 l’extrema riquesa tenia rostre d’home adult: el 90% dels multimilionaris són homes, un 87% 
dels quals tenen més de 50 anys.

FRASE 7

A l’Estat espanyol hi ha prop de 630.000 treballadores de la llar, de les quals un 30% no s’han donat d’alta 
al Règim General de la Seguretat Social i cobren en negre. El 80% són migrades.

Annex 2
Frases sobre injustícies
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Bloc de secundària
MÒDUL 8
Les nostres relacions fan comunitat

La percussió corporal és una eina d’expressió ja utilitzada des de temps pas-
sats. És un art que s’enriqueix quan es practica de forma col·lectiva el que per-
met reforçar habilitats d’escolta i paciència per tal de respectar el ritme 
grupal. Aquests últims elements es troben molt relacionats amb el que hem 
anat treballant a la campanya, ja que són principis bàsics per a la convivència.

Es tracta d’una activitat que fomenta la sincronització de les participants per 
poder arribar al mateix ritme en el mateix moment, a més a més que permet aju-
dar-se entre unes i altres quan hi ha algun pas que no queda del tot clar. Altres 
efectes positius serien que a través del cos les participants poden expressar-se 
lliurement i treballar en un espai fora de l’aula. És un mòdul formatiu transver-
sal, ja que es pot realitzar tant en l’àrea d’educació física com en la de música.

La seqüència proposada pel desenvolupament de la sessió és la següent: en pri-
mer lloc, es treballen els compassos, realitzant diferents moviments. L’alumnat 
aprèn a comptabilitzar ritmes i saber en quin moment s’ha de fer un moviment 
o un altre. Un cop après això, es mostren diferents passos per muntar una co-
reografia final. Aquesta coreografia no segueix cap cançó, ja que el so surt dels 
mateixos moviments creatius de les participants. Per això, és important l’escolta 
activa, ja que, com la música es produeix amb el cos, totes han d’anar a una. 
Després dels exercicis de percussió corporal per part del grup-classe, es realit-
za un tancament de la sessió sobre en quins moments i per quines persones 
l’alumnat se sent escoltat o no.

durada 2h al gimnàs o pati

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Assumpció i interiorització d’habilitats per a la comunicació i la convivència que contri-
bueixin a orientar les relacions interpersonals amb una perspectiva ètica tant en l’en-
torn proper com llunyà.

CONCEPTES 
CLAU
Creativitat, ritme, escolta, paciència i 
comunitat.

IDEA FORÇA
Les nostres relacions poden teixir 
comunitat.
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OBJECTIUS
 ▪ Fomentar el respecte pel grup i el seu ritme (entrenar la paciència i l’escolta, sense 

accelerar els ritmes).
 ▪ Valorar que és més rica la peça de percussió (o qualsevol acció) quan és grupal que 

quan és individual.

Cap material.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Preferiblement paviment de parquet 
per tenir un millor so. Calçat esportiu 
per part de l’alumnat.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Formació del cercle

Origen i actualitat de 
la percussió corporal

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

A través de la 
percussió corporal es 
dóna valor a allò comú

SEGONA PART
Contrastos  
(70’)

Tancament de la sessió

TERCERA PART
Avaluació  
(30’)
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Autoria del contingut del mòdul: Dandara Flores Magon.

* El taller ha estat impartit per Dandara que estudia dansa i música afro de tot tipus des de fa 25 anys. Ha 
realitzat diversos cursos de percussió i de música també amb elements reciclats.

1a. Formació del cercle (10’)
 ▪ Retornar a la forma grupal del cercle, utilitzat en la primera fase del Com vivim? Convivint als espais de 

reflexió, a les assemblees i a la capoeira.

 ▪ Recordar que el cercle permet estar en comunitat, totes al mateix nivell, totes ens podem veure les ca-
res, transmet harmonia, permet millor comunicació. El cercle permet una millor escolta, essencial per a 
qualsevol taller de música i per millorar les relacions entre les persones.

 ▪ Comentar que en l’actual sessió es proposa practicar una eina de comunicació concreta que pot apor-
tar molts elements positius al grup-classe. Es tracta d’introduir el cos com element de comunicació, en 
concret amb la idea d’utilitzar-lo com a instrument de percussió.

1b. Origen i actualitat de la percussió corporal (10’)
La percussió corporal és una expressió humana que, segurament ja es practicava a la prehistòria. Algunes 
veus diuen que des de que l'ésser humà és bípede va desenvolupar la música i la dansa.

A diferència d’altres animals que també fan sons amb la boca, cops de forma individual, els éssers humans 
van ser capaços de crear música en grup. L’antropologia descriu rituals ancestrals de varis orígens del món 
amb percussió corporal. Alguns eren per reafirmar una tribu, un territori. Altres per cerimònies per la pluja.

A l’actualitat, podem trobar l’exemple de l’equip de rugbi de Nova Zelanda, els All Blacks, que utilitzen uns 
moviments amb càntics i percussió corporal que els venen del seus ancestres per a intimidar els rivals. Es 
tracta d’una reproducció del haka, un ball tradicional d’origen maori.

Referències bibliogràfiques:

http://jordijauset.es/wp-content/uploads/2013/08/Bodypercussion-culturas-BAPNE.pdf

https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335233.pdf

https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-1/410800.pdf

1. Activació dels coneixements previs
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2a. A través de la percussió corporal es dóna valor a allò comú 
(70’)

2. Contrastos

DINÀMICA

REFLEXIÓ

Abans de començar, es comenta que els exercicis que es proposaran estan pensats 
per a persones sense experiència prèvia en percussió corporal, així que totes poden 
participar.

Es poden dividir els exercicis de percussió corporal en tres parts:

1. Exercicis lúdics de ritmes per familiaritzar-se amb la percussió corporal, utilitzant 
el cos, un instrument que totes tenim!

2. La dinamitzadora es posa d’esquena a les participants i es practiquen una o dues 
coreografies.

3. Si es disposa de temps, es pot fer un treball per grups de manera que cada grup 
pugui composar un ritme que els agradi per poder compartir-lo posteriorment 
amb la resta del grup-classe. Així, també poden portar la composició de ritmes als 
propis gustos musicals.

• La percussió corporal grupal permet entrenar la paciència [com a element bàsic 
pel respecte] (no ens accelerem en els ritmes).

• També entrenar l’escolta de les altres (sentim el ritme del grup i el seguim). 
En aquest sentit, es valora la interdependència de totes les participants (cada 
membre altera tot el conjunt i es veu influït per la resta, a l’hora de percebre i 
crear la percussió).

• Valorar que és més rica la peça de percussió quan és grupal que quan és 
individual.
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3a. Relacions per fer comunitat (20’)
En aquesta sessió s’han treballat actituds i habilitats grupals des de la percussió corporal amb el grup-
classe. Per tancar la sessió, s’amplia la mirada a l’entorn per trobar com és que les nostres relacions fan 
comunitat.

3b. Engranatge de la sostenibilitat (10’)
Emplenar l’engranatge amb els aprenentatges i reflexions destacats del present mòdul.

3. Avaluació

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 8
Les nostres relacions fan comunitat

DINÀMICA
Reflexionar sobre situacions quotidianes, tenint la visió de “LES NOSTRES RELACIONS 
FAN COMUNITAT”, títol de la sessió. És a dir, tenir en compte les relacions amb 
l’entorn i la participació a nivell de barri, ciutat i món.

Es pot començar compartint:

• En quins espais, moments o amb quines persones ens sentim escoltats i 
escoltades?

• On sentim que no em escoltat suficient a d’altra persona? 

• MIRALL -> quan no ens sentim escoltades és quan menys ens escoltem a 
nosaltres mateixes?

• En quins espais crec que tinc una participació real? Quins ingredients 
necessito per poder/voler participar en alguna organització, espai de trobada, 
esdeveniment,... del barri?
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Bloc de secundària
MÒDUL 9
Estratègies per a la sostenibilitat 
econòmica i social

El model econòmic actual és insostenible i injust en àmbits econòmics, socials 
i mediambientals. Per tal de projectar un món que no estigui basat en la ex-
plotació, l’acumulació de recursos i l’opressió, cal treure a la llum mecanismes 
de funcionament de les societats. Un d’aquests mecanismes que mantenen el 
sistema econòmic actual és la divisió sexual del treball que centra el prestigi 
en les tasques assignades als homes i invisibilitza i menysvalora les tasques as-
signades a les dones. En el present mòdul, es rescaten les tasques i aspectes 
de les cures i es pensa en elles en relació a l’Economia Social i Solidària.

durada 2h a l'aula

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Promoure alternatives i models de relació econòmica i social més justes basades en la 
cooperació, la solidaritat i la cura de la vida.

CONCEPTES 
CLAU
Necessitats, divisió sexual del treball, 
cures, Economia Social i Solidària.

IDEA FORÇA
L’economia pot posar la vida al centre 
en clau de drets.
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OBJECTIUS
 ▪ Visibilitzar i donar valor a les tasques de cura. 
 ▪ Reflexionar sobre la cura com reflexionar sobre la cura com a eix de l’Economia 

Social i Solidària.

Vinyeta “capitalisme”, fletxes i taula 
d’exemple d’empreses amb criteris 
ESS i sense, una làmina de dibuix per 
alumne/a, llapis de colors.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Les necessitats

L’ESS integra les cures 
i més elements.

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(30’)

La cura al nucli familiar.

Ens reconeixem com 
a receptores de cures. 
Dibuix de persona 
fonamental i quina tasca 
ens recordem més.

SEGONA PART
Contrastos  
(70’)

Pensem preguntes per les 
iniciatives que visitarem 
sobre la cura en el seu 
funcionament intern

TERCERA PART
Avaluació  
(20’)
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1a. Les necessitats vistes des del capitalisme (15’)
Com es va veure en el mòdul 7, a partir del joc de les cadires, la imposició del criteri d’acumular diners i 
propietats, fa alterar els ordres vitals de benestar de les persones. També es va reflexionar sobre l’econo-
mia com a concepte ampli, on l’economia és la manera com ens relacionem per a satisfer l’ampli ventall 
de necessitats.

Per generar acumulació de riqueses, el sistema econòmic capitalista ha optat per la creació de necessi-
tats per seguir alimentant sense parar la roda del consumisme, que fa guanyar beneficis a les persones 
inversores.

1. Activació dels coneixements previs

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 9
Estratègies per a la sostenibilitat econòmica i social

DINÀMICA
A) VEIEU LA SEGÜENT VINYETA PER TAL 
D’ANALITZAR-LA.

 ▪ Quina/es necessitat/s mostren les persones 
protagonistes de l’escena?

 ▪ Quin paper té en l’escena la natura?

 ▪ Creieu que en una situació real seria la pròpia 
persona inversora capitalista la que realitzaria la 
tasca? o allò habitual és que a través de l’explotació 
del treball d’altres persones guanyaria ella els 
beneficis?

 ▪ El capitalisme dóna valor al benestar de les 
persones?

B) QUINES NECESSITATS TENIM LA HUMANITAT? 

No ens descuidem d’incloure les necessitats fisiològiques, emocionals i socials.

Fem un llistat amb les aportacions de l’alumnat i, posteriorment veiem si hi ha 
alguna que respon a inèrcies consumistes imposades.

A través del llistat dinamitzar un petit debat al voltant de:

 ▪ Es pot atendre a una mateixa necessitat de diferents formes? Per exemple, una 
necessitat emocional de sentir-se acompanyada, podria resoldre’s: A) Quedant 
amb les amistats B) Xatejant constantment a través de les xarxes socials C) Posant 
la televisió. Quina de les opcions ens apropa més a assolir la necessitat de sentir-
se acompanyada?

 ▪ Els patrons de producció i consum actuals fan reforçar l’individualisme i que 
es tinguin relacions d’una manera més virtual; del treball a casa, sense utilitzar 
l’espai. Sense compartir relacions. Per exemple, a través d’aplicacions: contractar 
cangur, demanar el sopar, contractar neteja, realitzar compres, reservar 
allotjament, buscar pis, pactar el transport, jugar a viodeojocs, passar estona  
a les xarxes socials,...

 ▪ Cada vegada hi ha més població però es veu menys gent pel carrer. La vida no es 
fa al carrer (jugar, estar i parlar,...).
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1b. Les diferències entre models econòmics (15’)
A través de la vinyeta anterior, s’ha observat com la manera d’actuar en el sistema capitalista davant d’una 
necessitat que és “tenir ombra per refugiar-nos del sol” era fer negoci amb aquesta necessitat. Podem 
pensar que existeixen formes d’actuar no-capitalistes que posen per davant la cura, la vida i el benestar 
de les persones.

Les iniciatives econòmiques que actuen a 
favor de donar importància a les persones 
(i no al guany sense fi), es diuen iniciatives 
d’Economia Social i Solidària (ESS).

A continuació es mostren els criteris de 
l’ESS, que vol superar el capitalisme mo-
dificant l’objectiu de l’activitat econòmica 
(https://pamapam.org/ca/ess/):

 ▪ Priorització de la satisfacció de necessi-
tats per sobre del lucre

 ▪ Aposta per la propietat col·lectiva i la 
gestió democràtica

 ▪ Compromís amb la comunitat, la sostenibilitat ambiental i l’equitat de gènere

 ▪ Funcionament participatiu

 ▪ Perspectiva transformadora de l’economia i la societat

Aquest criteris també es poden formular d’una manera més separada i senzilla, són els següents principis 
(https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios):

 ▪ Principi d’equitat

 ▪ Principi de treball

 ▪ Principi de sostenibilitat ambiental

 ▪ Principi de cooperació

 ▪ Principi "sense afany de lucre"

 ▪ Principi de compromís amb l’entorn

Es pot utilitzar aquesta imatge de suport que indicaria  
que la vida és més important que el guany.
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DINÀMICA
Per tal de treballar els principis de l’Economia Social i Solidària, es proposa una 
activitat per comparar dos tipus d’empreses quant al seu compliment o no; una 
empresa capitalista (Endesa) i altra que és cooperativa d’ESS (Som energia). Les dues 
són empreses per l’abastiment d’energia elèctrica, ja sigui a les nostres llars, feines, 
centres educatius o a qualsevol tipus d’establiment. 

A continuació, es presenta a l’alumnat una taula amb descripcions de cada empresa 
i unes fletxes amb contingut que hauran d’ubicar per tal d’assenyalar a quines 
descripcions responen. Les fletxes són:

 ▪ Grogues: l’alumnat les col·loca assenyalant la frase que mostra que s’acompleix 
el principi de l’Economia Social i Solidària. Els criteris han estat redactats d’una 
forma resumida per tal de facilitar la realització de la dinàmica.

 ▪ Vermelles: l’alumnat les col·loca assenyalant la frase que mostra que no 
s’acompleix el principi de l’Economia Social i Solidària.
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Observant els resultats, quina de les dues empreses s’adequa més als principis de 
l’Economia Social i Solidària?

Creada com empresa pública però privatitzada 
a finals dels anys 90, quan ja és la principal 
companyia del sector elèctric a l’estat. 

Produeix / transporta / comercialitza l’energia. 

Té un total de 259 centrals de producció 
d’energia. Només un 7,06% d’aquestes són 
d’energies renovables. 
Endesa és l’empresa que emet més tones 
de CO2 a España https://www.publico.es/
sociedad/cambio-climatico-son-10-empresas-
contaminan-espana.html 

La participació en aquesta empresa privada és 
a través de la compra d’accions de la mateixa, 
inversions que pretenen generar un benefici 
econòmic individual. 

Les consumidores d’Endesa no tenen capacitat de 
decidir en les actuacions de la mateixa empresa. 

“Endesa té com missió generar i distribuir valor en 
el mercat internacional de la energia, en benefici 
de les necessitats dels clients, de la inversió dels 
accionistes, de la competitivitat dels països en 
els que opera i de les expectatives de tots aquells 
que treballen per l’empresa.” [...] ”Les estructures 
de govern encarregades de perseguir tals ob-
jectius són principalment “la Junta General de 
Accionistas”, “el Consejo de Administración” i els 
comitès amb funcions consultives o propositives 
constituïts en el seu nucli, “el Presidente i el 
Consejero Delegado” i el “Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de Endesa S.A”. 

https://www.endesa.com/content/dam/enel-
es/home/inversores/gobiernocorporativo/
conductaetica/documentos/Codigo-Etico.pdf

Com a S.A. (Societat Anònima) pot reinvertir en 
l’empresa els beneficis o no fer-ho.

Neix com a cooperativa l’any 2010 com un 
projecte per canviar el model energètic.

Produeix / comercialitza l’energia.

Té 4 centrals fotovoltaiques, una hidroelèctrica, 
una de biogàs i 8 cobertes fotovoltaiques a 
teulades municipals i industrials. El 100% de 
l’energia produïda i distribuïda és verda.

La participació en aquesta cooperativa es duu a 
terme, entre d’altres, a través de la participació 
en grups locals o plataformes d’intercanvi de 
coneixements (així com d’altres espais virtuals i 
de participació en campanyes). No hi ha opció de 
lucrar-se sent sòcia de l’empresa.

Les sòcies consumidores d’aquesta cooperativa 
tenen capacitat de decisió en les actuacions de 
la mateixa, sent l’Assemblea General de Sòcies el 
principal espai de decisió.

“Apostem per una economia social, solidària 
i feminista que posi al centre la vida de les 
persones i el planeta, en lloc dels mercats i els 
processos d’acumulació. Una economia crítica 
amb el repartiment desigual dels treballs de cures, 
i la priorització del capital i el benefici econòmic 
davant la sostenibilitat de la vida i les cures, des 
de la dimensió comunitària no essencialista.” 

https://blog.somenergia.coop/som-
energia/2018/03/donem-suport-a-la-vaga-
feminista-del-8m/

Com SCCL (Societat Cooperativa Catalana 
Limitada), tots els beneficis es reinverteixen en 
l’empresa.
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Retalleu les següents fletxes per tal d’ubicar-les en el fragment de text que 
correspongui:
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2a. La cura al nucli familiar (70’) 
Tal com hem vist, les empreses tenen un funcionament intern, de relació amb l’entorn i una ètica que 
pot incloure o no la prioritat a la vida i al benestar. Ara és moment de canviar de dimensió i pensar en les 
necessitats des de l'àmbit familiar o nucli de convivència.

2. Contrastos

REFLEXIÓ
Al llarg de la història s’ha viscut una divisió sexual del treball. De manera que, 
s’han assignat tasques a les persones segons la identitat sexual assignada al néixer. 
Tradicionalment:

 ▪ Home: treball fora de la llar. Remunerat, amb prestigi.
 ▪ Dona: treball a la llar. No remunerat, no reconegut, invisibilitzat.
 ▪ Intergènere, no binari, agènere, intersexuals: amagat, no reconeguda la diversitat 

de gènere.

És més, existeix una expressió que es refereix a aquesta divisió sexual del treball 
“male breadwinner”, és a dir, l’home que guanya el pa; que porta els diners a casa i 
sustenta tota la família, a través del treball “productiu”.

El treball tradicionalment assignat a les dones es pot dir treball “reproductiu” o “de 
cures”, a partir d’ara l’anomenarem “les cures”. Les tasques de cura són aquelles 
realitzades per assegurar el creixement i benestar de les persones del nucli de 
convivència. Ja pot ser: una família, unes companyes de pis, un grup d’amistat, unes 
companyes de feina o el grup-classe o la comunitat. La cura, també és com s’actua, 
si es té en compte l’opinió de les demés persones en tot moment, si hi ha un tracte 
amb afecte i si es tenen en compte les necessitats diverses de la resta.

Si parlem de les cures des de la llar i de les persones, quines tasques ens venen al 
cap? Estan relacionades amb les necessitats bàsiques que hem esmentat al llistat 
anterior? Potser hem de pensar una estona per dir-les totes ja que habitualment no 
es veuen totes, per exemple: higiene, comprar el menjar, llegir un conte, rentar les 
verdures, cuinar, rentar els plats, fer el llit, neteja del terra, estendre la roba, regar 
les plantes, donar una abraçada, preparar els entrepans, baixar les escombraries, 
preguntar “com ha anat el dia?”, posar antimosquits, portar al metge, acompanyar 
a l’escola, tapar de la pluja amb el paraigües,...

Les cures també responen a l’ordre global patriarcal i colonial, en forma de “cadenes 
globals de cura”. Dones, especialment que són de països que van ser colonitzats per 
l’estat espanyol, han arribat i se les ha assignat el nínxol laboral de fer les tasques 
de cures mentre les dones autòctones s’han alliberat d’aquesta manera de tasques 
de cura. Mentre que, al país d’origen moltes vegades han deixat altres persones 
dependents i no dependents que tradicionalment havien cuidat, generant-se un 
dèficit de cura. 

https://www.researchgate.net/profile/Patricia_Jimena_Rivero/publication/313429350_Dones_
migrades_treball_de_cura_i_segregacio_laboral_a_Catalunya_des_d'una_perspectiva_de_genere/
links/589a626ca6fdcc32dbdef688/Dones-migrades-treball-de-cura-i-segregacio-laboral-a-Catalunya-
des-duna-perspectiva-de-genere.pdf

> Es pot visualitzar tràiler del documental ‘Cuidar entre terres. Qui sosté la vida 
quan les dones migren?’ 

http://www.cooperaccio.org/ca/estrena-del-documental-cuidar-entre-terres-qui-soste-la-vida-quan-
les-dones-migren/
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DINÀMICA
Ens reconeixem com a persones receptores de cures. Es tracta que cada participant 
visualitzi la persona que més li ha aportat cures al llarg de la seva vida i també que 
visualitzi una tasca memorable que realitzés de cura a la llar o amb la participant. És 
a dir, pot ser tant fer un llit com posar-me crema de sol a la platja.

 ▪ Una vegada detectats els dos elements (persona i tasca) es reparteix una làmina 
de dibuix a cada alumne/a per tal de que il·lustri la seva persona i tasca.

 ▪ En cas que alguna participant no es vulgui expressar dibuixant, es pot crear un 
text elaborat explicant el context viscut.

 ▪ Cal posar un títol a la creació de manera que es vegi la persona que representa + 
la tasca que realitza.

Proposta d’estil dels dibuixos i de les lletres grans: colorejades amb llapis de colors 
amb les vores repassats amb retolador o llapis negre.

Una vegada realitzats tots els dibuixos, es demana qui vol compartir la seva 
il·lustració amb tot el grup-classe. Es comenta que es tracta d’un moment molt 
emocional per a moltes de les participants, en recordar i commemorar persones 
significatives a la vida i cal crear un ambient de respecte i empatia.

REFLEXIÓ
 ▪ Per què són necessàries les cures? Què ens aporten?

Podem dir que les cures ens fan rebre un tipus de guanys que tenen a 
veure amb les necessitats bàsiques. Generen sostenibilitat i pau en les 
relacions i les emocions.

DINÀMICA OPCIONAL
Si es vol treballar de forma més acurada l’aspecte emocional i reflexiu que fomenta 
aquesta dinàmica, es pot dinamitzar la següent activitat:

Aquest cop, dibuixar la pròpia silueta, pot utilitzar-se el dors de la làmina del dibuix 
anterior per fer-ho.

En la silueta, s’assenyala amb una fletxa per cada part:

 ▪ El cap, què em fa pensar aquesta reflexió sobre les cures?

 ▪ El cor, què em fa sentir aquest exercici? 

 ▪ Les mans, com vull actuar respecte a les cures?
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3a. Formulació de preguntes (10’) 
Una vegada treballades les tasques i els aspectes de la cura, com que a la següent sessió es visitaran inici-
atives d’Economia Social i Solidària, es proposa a l’alumnat que pensi en quins aspectes podrien unes co-
operatives (o grups de treballadores) tractar la cura, el benestar, la sostenibilitat. A continuació formular, 
quines preguntes faria l’alumnat a les cooperatives sobre aquests aspectes?

Aquestes preguntes sorgides, podran realitzar-se el dia de la visita a les iniciatives d’ESS.

Quins aspectes inclouen la cura? La cura no solament són les tasques realitzades, sinó la manera de fer, 
en grans trets podem trobar:

 ▪ El fet d’escoltar totes les opinions

 ▪ Repartir les tasques entre totes les participants (que no siguin les tasques menys visibles realitzades per 
dones, com la neteja, la compra, cuidar les plantes,...)

 ▪ Tenir en compte totes les necessitats diverses de cada persona.

3b. Emplenar l'engranatge de la sostenibilitat (10’) 
Emplenar l’engranatge amb els aprenentatges i reflexions destacats del present mòdul.

Les preguntes formulades per l’alumnat s’han de recuperar per les visites al mòdul 10.

3. Avaluació

4. Material que l’educadora  
ha de recollir d’aquest taller
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Bloc de secundària
MÒDUL 10 durada 3h a l’aula i a les iniciatives d’ess

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Identificació de pràctiques i experiències que comporten unes relacions econòmiques 
més justes, orientades a la cooperació i el bé comú.

CONCEPTES 
CLAU
Iniciatives d’Economia Social i 
Solidària, la cura en entorns laborals.

IDEA FORÇA
Existeixen experiències d’ESS que ens 
poden servir de referents.

Visites a experiències d’Economia 
Social i Solidària

L’alumnat coneix el recurs Pam a pam, com a mapa de Catalunya que agrupa 
les iniciatives d’Economia Social i Solidària. De les iniciatives d’ESS, es visitaran 
alguna/es properes al centre educatiu per tal d’apropar allò treballat a l’aula a 
la realitat com a economia alternativa que posa el benestar de les persones per 
davant de l’acumulació de riquesa. L’alumnat formula algunes preguntes sobre 
la cura a les iniciatives conegudes.
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OBJECTIUS
 ▪ Conèixer iniciatives d’Economia Social i Solidària de l’entorn.
 ▪ Reflexionar sobre les relacions econòmiques actuals i sobre com és (i com pot ser) la 

cura en entorns laborals.

Coordinar que l’alumnat porti les 
targetes que ha creat amb les 
preguntes sobre la cura.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Ordinador, projector i accés a internet.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Pam a pam

Presentació de la ruta

Assignació de rols: 
qui llença les 
preguntes sobre la 
cura? qui apunta les 
respostes? qui les 
passa a net?

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(30’)

Visita a experiències 
d’ESS de l’entorn on 
l’alumnat formularà 
preguntes sobre 
les cures cap a les 
usuàries i també a 
l'organització interna.

SEGONA PART
Contrastos  
(120’)

Recull de la vivència

Engranatge de la 
sostenibilitat

TERCERA PART
Avaluació  
(30’)
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1a. Pam a pam (10’)
Si llegim Pam a pam del revés ens indica el què és; un mapa. Es tracta d’un mapa de tot Catalunya que 
agrupa les iniciatives d’Economia Solidària.

Podem proposar a l’alumnat d’accedir al mapa https://pamapam.org/ca/ i fer alguna cerca al voltant del 
centre educatiu per veure les iniciatives que s’hi troben. També es poden buscar les iniciatives que s’aniran 
a visitar per veure si s’hi troben al mapa i a quins criteris responen.

1. Activació dels coneixements previs

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 10
Visites a experiències d’Economia Social i Solidària

Portada web del Pam a pam, el teu mapa d’Economia Solidària. https://pamapam.org/ca/

Les iniciatives poden acomplir fins 
a 15 criteris (o característiques), per 
estar incloses al Pam a pam, cal que 
n’acompleixin un mínim de 8:

 ▪ Democràcia interna

 ▪ Desenvolupament personal

 ▪ Perspectiva feminista 

 ▪ Condicions de treball

 ▪ Proveïdores

 ▪ Intercooperació

 ▪ Llicències lliures i obertes 

 ▪ Transparència

 ▪ Gestió financera

 ▪ Cohesió social

 ▪ Transformació social 

 ▪ Arrelament territorial 

 ▪ Sostenibilitat ambiental 

 ▪ Gestió de residus 

 ▪ Consum energètic

Es poden agrupar a partir de 15 
filtres que responen a àmbits:

 ▪ Alimentació

 ▪ Comunicació

 ▪ Educació i recerca

 ▪ Finançament i moneda social

 ▪ Logística

 ▪ Restauració i hosteleria

 ▪ Subministraments

 ▪ Assessorament

 ▪ Cultura i oci

 ▪ Espais i xarxes

 ▪ Habitatge i gestió de l’entorn

 ▪ Producció i/o venda d’altres 
productes manufacturats

 ▪ Salut i cures

 ▪ Tecnologia i electrònica

 ▪ Tèxtil
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1b. Presentació de la ruta (10’)
La ruta es pot projectar en Powert Point per tal de visualitzar on es troben localitzades les iniciatives d’Eco-
nomia Social i Solidària que es visitaran.

1c. Assignació de rols (10’)
És el moment de recollir les preguntes formulades. Si es vol, es poden modificar amb la informació reco-
llida a través del Pam a pam.

A més a més, cal pactar:

• Qui llença les preguntes sobre la cura?

• Qui apunta les respostes?

• Qui les passa a net?

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 10
Visites a experiències d’Economia Social i Solidària

Exemple de ruta amb l’escola Mare de Déu de Montserrat de Barcelona  
on es localitzaven les iniciatives d’Economia Social i Solidària que es trobaven de camí 

entre el centre educatiu i DIOMCOOP, que és va visitar més en profunditat.
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2a. Visites a iniciatives d’Economia Social i Solidària (120’)
Les visites que realitza l’alumnat es preferible que siguin coordinades i acompanyades pels Ateneus Co-
operatius de cada zona, ja que són un agent que vetlla pel foment de l’Economia Social i Solidària en 
cada territori. Aquests van ser promoguts l’any 2016 per la Generalitat de Catalunya creant així la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius arreu de Catalunya per tal de portar a terme projectes de generació d’ocupació 
mitjançant la creació de cooperatives i societats laborals.

Una vegada l’alumnat arriba a l’espai on es presenta la iniciativa d’Economia Social i Solidària, la visita pot 
constar de dues parts. La primera és l’explicació per part de les persones que hi treballen i la segona és la 
formulació de preguntes sobre ètica de la cura que l’alumnat ha preparat en el mòdul 9.

Les visites poden ser a una iniciativa o a vàries, a continuació mostrem imatges de les dues opcions viscu-
des en la prova pilot del Com vivim? Convivint:

VISITA A UNA INICIATIVA I CERCA DE LES ALTRES INICIATIVES QUE ES TROBEN EN LA RUTA

Veieu a tall d’exemple la visita de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’escola especial Mare de Déu de Montserrat 
de Barcelona a Diomcoop:

VISITA A VÀRIES INICIATIVES

Veieu a tall d’exemple la visita de l’alumnat de 2n de l’institut Montjuïc i de 3r d’ESO de l’escola Solc de 
Barcelona al recinte de Can Batlló, coordinada conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu Coòpolis. Es van 
visitar tres experiències per conèixer la diversitat de sectors productius que integra l’ESS: la fusteria de Can 
Batlló (autoocupació); la Borda (habitatge cooperatiu) i l’economat (alimentació).

2. Contrastos

En tres grups s’han realitzat les visites de manera rotativa de 
forma que totes les participants han conegut les 3 experièn-
cies. A cada experiència una persona sòcia ha contextualitzat 
el projecte i, posteriorment, l’alumnat ha realitzat preguntes 

sobre l’ètica de la cura en les seves organitzacions.

Es van detectar les iniciatives poperes que apareixen en el 
Pam a pam, com són: EcoRocaguinarda, Associació MamaG, 

APASSOS, Cooperativa cultural Rocaguinarda, A pes, A Granel i 
Federació de Casals de Joves de Catalunya. La Cooperativa cul-
tural Rocaguinarda, A Granel i la Federació de Casals de Joves 
de Catalunya van compartir les seves experiències de primera 

mà amb l’alumnat.

Durant la visita a Diomcoop es va compartir  
tots els aspectes de la cooperativa,  

l’alumnat va preguntar les qüestions sobre ètica  
de la cura i es va fer la visita a l’espai.

Posteriorment es va realitzar una activitat 
 per investigar més aspectes sobre el recinte de  
Can Batlló, on l’alumnat recollia en una capsa  

les diverses respostes.
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3. Avaluació

BLOC DE SECUNDÀRIA. MÒDUL 10
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3a. Recull de la vivència (15’)
En tornar a l’aula, es realitza el recull de la vivència, tot compartint:

• Com ens hem sentit?

• Hem tingut alegria / esperança en veure que existeixen alternatives al capitalisme?

• Comparar les organitzacions visitades amb d’altres que es dediquin al mateix que coneguem i reflexio-
nar sobre les diferències (reprendre la dinàmica del mòdul 9, pàgina 71).

• Creieu que les iniciatives visitades es podrien replicar a d’altres llocs o és una iniciativa que només pot 
funcionar en el context on es troba?

• És la primera vegada que veiem com es tracta algun aspecte concret de la cura en una organització?

Si es volgués realitzar un recull més acurat de l’experiència, es proposa crear una capsa on, 5 de les cares 
continguin preguntes relacionades amb les visites a les iniciatives d’Economia Social i Solidària, com es va 
realitzar en el cas amb l’alumnat de l’escola Solc i l’institut Montjuïc en visitar el recinte de Can Batlló i 3 
de les seves iniciatives d’ESS. Veieu la imatge a tall d’exemple:

3b. Engranatge de la sostenibilitat (15’)
Es poden recollir les respostes que portem sobre l'ètica de la cura a les iniciatives d’ESS, com a estratègies 
per la sostenibilitat i, per tant, afegir-les a l’engranatge.
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Bloc de secundària
MÒDUL 11
Artivisme al carrer

El present mòdul consta de 3 sessions diferents. Com que es tracta de treballar 
una proposta d’artivisme, cal que les representants d’alguna entitat artística de 
l’entorn del centre educatiu i el grup-classe facin una tasca conjunta de creació. 
Així l’equip artista conceptualitza les idees de l’alumnat a un idea executable i 
la perfila a nivell tècnic. Per aquesta col·laboració, es proposa la següent estruc-
tura de sessions, de dues hores cadascuna:

SESSIÓ 1: Brainstorming

SESSIÓ 2: Esbós

SESSIÓ 3: Execució (mitja hora cada 12 alumnes)

durada 6h a l'aula i a l'espai públic

COMPETÈNCIES 
CURRICULARS
Reconeixement i exercici de diferents formes de mobilització social per a la defensa i 
reivindicació de drets en situacions de vulnerabilitat social en l'entorn proper (escola, 
barri, municipi...).

CONCEPTES 
CLAU
Artivisme i incidència política.

IDEA FORÇA
A través de l’art podem sensibilitzar 
la comunitat educativa i millorar 
l’entorn.
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OBJECTIUS
 ▪ Participar com agents de sensibilització i transformació al barri i a la ciutat.
 ▪ Aplicar els aprenentatges adquirits a favor de la sostenibilitat econòmica i social 

(Economia Social i Solidària i ètica de la cura).

L’entitat artística proveirà del ma-
terial necessari, segons la proposta 
d’artivisme.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Tot allò necessari segons la proposta 
d’artivisme.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

DIA 1

Artivisme i pluja d’idees 
per la intervenció 
d’artivisme.

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(120’)

DIA 2

Preparació de l’esbós.

SEGONA PART
Contrastos  
(120’)

DIA 3

Implementació de 
l’artivisme.

TERCERA PART
Avaluació  
(120’)
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SESSIÓ 1

1a. Què és l’artivisme? (60’)
L’artivisme són les intervencions, habitualment a l’espai públic, que uneixen l’art i l’activisme polític. Pablo 
Picasso amb la seva obra Guernica va establir un precedent de l’artivisme ja que el quadre mostrava els 
horrors viscuts durant la Guerra Civil espanyola. Les entitats artístiques que acompanyen el procés posen 
exemples d’artivisme a l’entorn proper i al món. També és enriquidor tenir alguns referents a l’abast, com 
poden ser entre molts d’altres:

• NO-AD DAY. Es tracta d’una campanya de sensibilització desenvolupada a diversos països en contra 
de la saturació de publicitat que ens envolta per tal d’incentivar el nostre consum. Com es va copsar al 
mòdul 9, moltes de les necessitats que podem sentir, relacionades amb el consum, són estimulades pel 
constant bombardeig de publicitat. L’artivisme en aquest cas se centra en l’acció de retirar els cartells 
publicitaris dels carrers i així expandir la crítica a aquest model.

A Tarragona, l’entitat Cheater’s Collective també van realitzar una intervenció urbana similar, pintant 
els tancats publicitaris de blau, anomenant a aquest artivisme Double Paradise.  
https://aluqueavila.wixsite.com/cheater/double-paradise  

• Enmedio. Es tracta d’un col·lectiu d’activisme creatiu (sinònim d’artivisme) que ha col·laborat amb la 
Fundació Akwaba en la campanya Ni uniformes ni etiquetes. Entre molts dels seus projectes, es mostra 
el cridaner «Campeones del paro» per denunciar les altes xifres d’atur, sent la manca d’oportunitats 
laborals un element que desequilibra la sostenibilitat econòmica i social. Per fer visible el missatge, es 
va acompanyar l’estàtua de Colom de Barcelona del globus gegant, que estava vestida del Barça per 
un contracte publicitari. També l’actuació tipus performance anomenada «Reflectantes» que repren-
senta la reacció contra les retallades dels governs en els serveis públics i es lluia a les manifestacions 
col·lectives.

1. Activació dels coneixements previs

Captura del vídeo explicatiu de la campanya NO-AD DAY https://www.noadday.org/

Fotografia de la web d’Enmedio  
https://enmedio.info/antes-eramos-invisibles-

ahora-somos-reflectantes/

Captura del vídeo de la web d’Enmedio  
https://enmedio.info/campeones-del-paro/
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1b. Pluja d’idees per a la intervenció d’artivisme (60’)
Per recollir els aprenentatges i les reflexions generades al llarg de la campanya sobre cultura de pau, 
Economia Social i Solidària i ètica de la cura, es farà recordatori d’aquests conceptes fent referència a 
dinàmiques elaborades anteriorment. 

S’aprofitarà també aquest espai per recordar les propostes resultants de la dinàmica del World Cafè (Espai 
de Reflexió de l’Alumnat, sessió 2), sobretot aquelles referides al barri i al món. A partir d’aquestes propos-
tes s’intentarà que l’alumnat detecti a quines mancances, carències o aspectes a millorar del seu 
barri fan referència aquestes propostes. Per exemple, si han proposat millorar el mobiliari urbà del barri 
(bancs, voreres...) la mancança és l’estat deteriorat del mobiliari urbà. Un cop detectades les mancances 
es demana al grup quines accions calen per resoldre aquesta mancança. Seguint l’exemple, aquí podrien 
suggerir que el veïnat tingués més cura del mobiliari, que les administracions renovessin els materials o 
els restauressin. 

També es pot aprofitar aquesta anàlisi per recordar i conèixer accions col·lectives que ja s’hagin fet a favor 
de la sostenibilitat econòmica i social a l’entorn del centre educatiu, com poden ser: el cas de les famílies 
de l’escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat que reclamaven la construcció definitiva del centre 
educatiu, les manifestacions veïnals i les intervencions de l’alumnat del barri de La Marina de Barcelona 
per evitar la construcció als jardins de Can Farrero, entre d’altres. 

Per acabar la pluja d’idees, es proposa a l’alumnat que pensi quines accions artístiques poden dur a 
terme per animar, facilitar i promoure que es resolgui aquesta mancança. Seguint doncs amb el tema del 
mobiliari, podrien suggerir fer cartells amb les reclamacions al mateix mobiliari, assenyalar amb guixos 
aquelles parts que estiguin amb més mal estat, fer fotografies i exposar-les en algun lloc públic... 

Cal recordar durant aquesta pluja d’idees que hem de tractar de no limitar-nos a l’hora de pensar accions 
o situacions que ens agradaria millorar, entendre que és un espai dedicat a “fer volar la imaginació”, a 
pensar un barri millor, i com menys ens limitem més accions se’ns acudiran. 
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La pluja d’idees es pot anar recollint a la següent taula:

ASPECTES  
A MILLORAR

ACTUACIONS 
NECESSÀRIES

ACCIONS  
ARTIVISME

Valorar la cura  
entre veïnes

Xarxes de  
suport veïnal

 Detectar les  
necessitats en relació 

a la diversitat  
de la comunitat

Reconèixer veïnes  
anònimes  

emblemàtiques 

Missatges o murals a favor la cura

 Reportatges per ràdio o xarxes socials  
sobre experiències de cura del territori

 Fer instal·lacions artístiques en una plaça 
dura i convertir-la en un espai de cura  

per a infants, joves, gent gran...

Fotografiar o dibuixar i fer una exposició 
pel carrer de veïnes anònimes  

emblemàtiques

Difondre els beneficis  
comunitaris de 

l’economia social i 
solidària

Mapejar l’ESS  
del territori

Saber quins aspectes  
de benestar promou  

l’ESS del territori

Caixes amb el mapeig  
o els missatges de l’ESS  

a les parades buides del mercat municipal

Necessitats bàsiques  
no cobertes

Denunciar les  
necessitats bàsiques 

no cobertes
Cartells, ràdio, grafit...

... ... ...

Observant la darrera columna, les accions que l’alumnat ha suggerit, es formula una pregunta al grup: 
quin creieu que seria l’espai més adient per dur a terme aquestes accions? Cal pensar en un lloc 
que sigui accessible pel veïnat i que, a la vegada, sigui un lloc de pas, guanyant visibilitat durant l’execució 
de l’artivisme. Si sorgeix més d’una proposta es poden valorar els avantatges i inconvenients de cada lloc 
i fer un sondeig sobre la opinió de totes les alumnes per, finalment, escollir-ne un. 
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SESSIÓ 2

2a. Preparació de l’esbós (100’)
Com a segon dia de la preparació de l’artivisme es rescaten les reflexions de la sessió anterior i es continua 
amb el treball.

• Reactivació de les temàtiques. Es proposa dibuixar a la pissarra una estrella molt bàsica (amb lí-
nies, que permetran recollir la valoració de cada eix), en la qual, a cada punta s’escriuen els següents 
conceptes: escola, barri, món, espais verds, família i amistats. Aquesta activitat consisteix en que, cada 
participant posa números de l’1 al 10 a cada línia que forma cada concepte, de manera que s’han de 
puntuar i després, unir els punts per crear una forma, de manera que es veu, gràficament, com es tro-
ben de satisfetes en les seves relacions amb els entorns anomenats anteriorment. Aquesta proposta va 
ser implementada per la Fundació Contorno Urbano i es va aprofitar per utilitzar les formes sorgides al 
mural col·lectiu que es va crear a l’execució de l’artivisme. Veieu les següents imatges a tall d’exemple: 

• Introduir formats plàstics. Cada participant escull com representar els conceptes treballats. Per 
exemple, es poden retallar els símbols que representen els conceptes sobre sostenibilitat econòmica 
i social per posteriorment, representar-los en el format pactat. Si es vol establir cartelleria pel barri o 
murals, és el moment de prepar com serà l’obra.

2b. Preparació del material necessari per l'artivisme (20’)
És el moment per preparar tot el material necessari per a dur a terme en l’última sessió d’artivisme, la sorti-
da al carrer. Cal elaborar una llista del material necessari per la propera sessió, identificant aquell del que ja 
disposem i aquell que cal adquirir. Alguns materials s’hauran preparat ja a l’aula i d’altres caldrà portar-los 
per fer el treball in situ (paper i retoladors per fer cartells, mapes per seleccionar zones a senyalitzar, fulls 
i llapis per fer propostes de murals). Així doncs, s’hauran de preparar tant les propostes i esbossos de tot 
allò per dur a terme la tercera sessió, com també tot el material necessari per dur a terme les accions, com 
poden ser: cartells per penjar, estergits per realitzar les formes, dibuixos o missatges seleccionats... 

2. Contrastos

Fotografies de l’institut Eduard Fontserè 4t A i 4t B
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SESSIÓ 3
Es tracta de realitzar una jornada de sensibilització comunitària al barri del centre educatiu, a poder ser, 
coincidint en el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) o el dia internacional dels drets humans, tot 
sumant el veïnat del barri.

La jornada compta amb la col·laboració de l’entitat artística per dinamitzar les propostes d’artivisme 
creades en les sessions anteriors sobre economia social i solidària i ètica de la cura a través del format 
triat, com poden ser: creació d’un mural, cartelleria, creació d’una exposició o senyalització d’aspectes a 
millorar l’espai públic.

L’execució de l’acció artística es realitza al lloc i en el format triats i preparats entre l’entitat artística col-
laboradora i el grup-classe.

3a. Lectura de la carta d’incidència social i política (10’)
La carta d’incidència, que l’alumnat ha preparat a l’espai de reflexió II, es llegeix davant les representants 
municipals que assisteixen a l’acte.

3b. Execució de l’artivisme (100’)
És en aquest moment quan les activitats preparades a les sessions anteriors es duen a terme, es plasmen. 
Les accions es duen a terme a l’espai públic amb l’objectiu de sensibilitzar a través de l’art. Aquest espai 
servirà també per transmetre al barri aquells coneixements adquirits durant la campanya, mostrant les 
reflexions i les relacions amb el mateix barri que tenen els conceptes tractats.

Es realitzaran doncs les activitats i accions finalment escollides per l’alumnat en l’espai seleccionat. Durant 
aquesta activitat caldrà organitzar tant a les persones com l’espai per a poder realitzar totes les activitats. 
Segurament, algunes de les activitats es realitzen de manera simultània (per exemple, mentre un grup 
enganxa cartells per l’espai un altre realitza el mural). Així doncs, cal realitzar tants grups com necessiti 
l’activitat perquè aquesta es desenvolupi d’una manera òptima. En aquest sentit, es recomana que es 
realitzin tants grups com activitats es realitzin durant la jornada, d’aquesta manera tots els grups podran 
rotar per totes les activitats i aquestes es realitzaran de manera simultània.  

Cada activitat haurà de comptar amb expertes de l’entitat d’artistes com també d’alguna educadora refe-
rent del grup. L’experta serà l’encarregada d’explicar, repartir tasques i assessorar tècnicament l’activitat, 
mentre que l’educadora referent haurà de vetllar perquè l’alumnat realitzi l’activitat de manera ordenada 
i seguint les indicacions de l’experta. 

3. Avaluació

Fotografia de l’institut Montjuïc 2n A i 2n B. 
Lectura de la carta d’incidència
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Durant les activitats d’execució de l’artivisme cal fer recordatori dels temes tractats a l’aula,  de les sessions 
prèvies i de les temàtiques en les quals es volen centrar les accions. D’aquesta manera garantirem que 
l’artivisme segueixi la direcció definida anteriorment i que el públic pugui entendre tant el procés com el 
resultat, tenint presents els conceptes tractats. 

3c. Agraïments i entrega de reconeixements (10’)
Un cop realitzades les accions d’artivisme reservarem el moment final de la jornada per dedicar-lo a agrair 
i reconèixer el procés dut a terme per l’alumnat durant tota aquesta campanya. L’agraïment serà per una 
banda verbal, on l’educadora que hagi acompanyat durant tot aquest procés podrà agrair la feina feta i 
compartir emocions i sensacions que s’endú. Aquest reconeixement serà, per altra banda, també material 
i simbòlic. S’entregarà a l’alumnat una insígnia que simbolitzi l’assoliment del procés educatiu sobre la 
sostenibilitat econòmica i social.

Entrega del reconeixement als grup-classe de l’institut 
Eduard Fontserè per part de les educadores

Execució de l’artivisme per part de  
l’institut Montjuïc

Execució de l’artivisme per part de  
l’institut Eduard Fontserè
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Reflexió alumnat
SESSIÓ 1 durada 2h a l'aula

CONCEPTES 
CLAU
Violències, conflictes, Comunicació 
NoViolenta, cures.

IDEA FORÇA
La convivència al centre i al barri es 
construeix entre totes.

Espais de reflexió amb l’alumnat 
primària i secundària

La primera sessió dels Espais de Reflexió amb l’alumnat de la segona fase de 
la campanya: Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible i de 
pau posa el focus en la reflexió sobre els conflictes i les violències per tal de 
crear una millor convivència al centre. Per dur-ho a terme es realitzen diverses 
dinàmiques que ens permeten analitzar com ens sentim, quins conflictes tenim 
i com els podem analitzar o abordar. Primer de tot, a partir d’una roda emoci-
onal cada participant haurà d’escollir una carta que es pugui relacionar amb el 
seu estat d’ànim i explicar les emocions que li desprèn. La segona dinàmica trac-
ta d’analitzar violències i conflictes a partir de diverses imatges, on l’alumnat 
haurà de reflexionar sobre si representen violència i/o representen un conflicte, 
aclarint que el conflicte representa divergència, no sempre violència, així que és 
important poder socialitzar el conflicte per poder tractar-lo i intentar arribar a 
l’enteniment de totes les parts. A partir de la dinàmica anterior, sobre què és un 
conflicte, l’alumnat primerament en grups petits i posteriorment en un sol grup 
comparteix i treballa un conflicte existent al grup-classe per tal d’abordar-lo 
més profundament i aplicar els diversos passos de la Comunicació NoViolen-
ta (pren consciència / què va passar?/ què vas sentir? què necessitaves?/ canvia 
el rol, posa’t també al lloc de l’altra/ què vull dir, què vull demanar?). Per tancar 
la sessió, l’alumnat realitzarà el “túnel del rentat” per tal de generar un espai de 
confiança i cures dins del grup-classe.
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OBJECTIUS
 ▪ Reflexionar sobre els conflictes i les violències.
 ▪ Conèixer l’eina de la Comunicació NoViolenta.

Unes 10 cartes del joc DIXIT, gomets 
grocs i vermells, 12 fotografies 
violència i/o conflicte, 5 passos de la 
Comunicació NoViolenta. Engranatges 
dels espais de reflexió (en el cas de 
primària).

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules quan 
calgui.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació de la 
sessió

Roda emocional

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

Violències i conflictes 
a través d’imatges

Tria d’un conflicte

Pràctica de la 
Comunicació 
NoViolenta

SEGONA PART
Contrastos  
(85’)

Túnel del rentat: 
cuidem-nos

TERCERA PART
Avaluació  
(15’)

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb l’alumnat primària i secundària
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1a. Presentació de l’espai de reflexió (5’)
Per iniciar aquesta sessió es proposa formar un cercle amb les cadires.

L’educadora presenta la sessió com a espai de reflexió sobre les violències i com abordar els conflictes des 
de la comunicació.

L’educadora també pot compartir:

 ▪ Es duran a terme amb el grup dues sessions com espais de reflexió (sent aquest el primer espai de re-
flexió) que complementen els mòduls formatius.

 ▪ També participen d’espais de reflexió el professorat del centre educatiu. Sumar les famílies i el personal 
no docent, si així ho volen.

 ▪ Com la fase anterior, es realitzarà una sessió conjunta entre alumnat i professorat per arribar a un acord 
conjunt sobre algun aspecte de Sostenibilitat econòmica i social que impliqui el centre educatiu i les 
seves relacions amb l’entorn.

1b. Roda emocional (15’)
Cada participant pot expressar el seu estat d’ànim i, si es vol, compartir amb la resta els motius. Es pot 
realitzar la roda emocional a través de:

 ▪ Unes 10 cartes del joc Dixit col·locades al terra. Cada participant tria la carta que més li serveixi per 
explicar com es troba. En el moment de l’explicació pot agafar la carta i després es tornarà al centre 
per si una altra persona la vol triar també. La participant pot comentar quina relació hi troba amb el 
seu estat d’ànim.

2a. Violències i conflictes a través de fotos (15’)
 ▪ Per començar la dinàmica, l’educadora col·loca a la vista les 12 imatges.

 ▪ La dinamització pot iniciar-se amb la pregunta:

 ▪ Quina imatge t’agrada menys?

 ▪ Alguna participant explica la seva tria i el per què.

 ▪ Posteriorment, cada participant posa un gomet a la foto que creu que inclou violència i/o conflicte.

 ▪ GOMET GROC: violència

 ▪ GOMET VERMELL: conflicte

 ▪ Amb els gomets posats, es copsa la panoràmica de les imatges que es considera que mostren violència 
i/o conflicte.

 ▪ En aquest punt, es pot fer l’aclariment conceptual de la violència com a concepte ampli. És a dir, la 
violència no és només allò visible (una empenta, un insult,...). Veiem:

 ▪ Violència directa. És l’exercida a través de la força, insults.

 ▪ Violència cultural. És la que a través de prejudicis crea discriminacions per raons de: gènere, cul-
tura, origen, color de pell, vestimenta, aspecte físic...

 ▪ Violència estructural. És el fet de no tenir les necessitats bàsiques cobertes a causa de com està 
gestionada la societat: habitatge, alimentació, educació, sanitat,...

1. Activació dels coneixements previs

2. Contrastos

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb l’alumnat primària i secundària
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Les violències poden estar connectades, per exemple, la violència masclista sol estar sustentada pels tres 
grans tipus de violència.

 ▪ Reflexió: el conflicte representa divergència, però no sempre violència. És bo que apareguin o fer-los 
aflorar per poder tractar-los i intentar arribar a l’enteniment de totes les parts.

 ▪ Reflexió: no estigmatitzar l’alumnat pels conflictes, a vegades també li associem etiquetes, al final, és 
important socialitzar els conflictes (a vegades cadascuna resol les coses de forma diferent).

Nota: és important que aquesta dinàmica sigui introductòria i no s’allargui més temps del preestablert.

2b. Tria d’un conflicte (30’)
Amb la dinàmica anterior s’ha pogut treballar què és un conflicte; com és una situació que representa 
divergència, però no sempre violència.

 ▪ Es creen grups, de màxim 6 integrants.

 ▪ L’alumnat comparteix amb les companyes de grup conflictes que ha viscut o vist al centre educatiu.

 ▪ De les experiències compartides en cada grup, es tria una, sent aquella que es vol dir, es comparteix en 
gran grup.

 ▪ El gran grup triarà només una de les vivències per a treballar-la més en profunditat.

 ▪ Conflictes hipotètics, en cas que es vulgui treballar un conflicte sense parlar-ne de cap concret del 
centre:

 ▪ Relació entre alumnes: al pati una nena està plorant, sempre juga a futbol però està cansada que 
es riguin d’ella.

2c. Pràctica de la Comunicació NoViolenta (40’)
 ▪ Amb la situació triada anteriorment es dinamitza un exemple de Comunicació NoViolenta (CNV).

 ▪ L’educadora col·loca al terra els 5 passos de CNV, cada pas escrit en un foli.

 ▪ Per fer-ho, es demana la protagonista del conflicte o altra persona que es posi de peu davant del primer 
pas. L’educadora va facilitant l’evolució de cada pas per què l’alumna vagi comentant la situació.

Els passos, serien, tal i com es proposen a continuació:

1. Pren consciència

2. Què va passar?

3. Què vas sentir? Què necessitaves?

4. Canvia el rol, posa’t també al lloc de l’altra

5. Què vull dir, què vull demanar?

 ▪ Una vegada realitzat l’exercici es fa una valoració amb la participant protagonista:

 ▪ Com t’has sentit amb aquesta activitat?

 ▪ L’ha pogut donar altre punt de vista al conflicte?

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb l’alumnat primària i secundària
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 ▪ Reflexió grupal:

L’expressió de les emocions està limitada en diversos sentits. En funció de la cultura o la subcultura 
en la que ens haguem socialitzat, certes expressions emocionals estan més o menys permeses. Per tant, 
a l’hora de tractar amb les emocions, hem de tenir en compte que el fet de donar-hi espai és en certa 
manera contracultural, que moltes vegades els grups i les persones tenim límits per fer-ho. En qüestionem 
la utilitat que tenen, les trobem ridícules o tenim por de sentir-nos al descobert i que ens facin mal. (Font: 
formació amb l’Esberla https://www.esberla.cat/participacio.html)

Així, és fonamental que els grups (tant a l’aula com a altres espais de convivència: al nucli familiar, al 
barri...) puguem generar mecanismes per donar espai al món emocional. Quan es parteix dels passos 
de la CNV i s’arriba al “com em sento/com ens sentim?” és una bona estratègia per començar a abordar 
un conflicte.

Continguts per a la persona educadora
 ▪ Noviolència: El concepte noviolència va més enllà de la simple contraposició a la violència, atès que es 

presenta com una forma d’entendre i relacionar-se amb els diferents plans de la vida (personal, social, 
polític, econòmic...) des de la construcció de la pau. El terme unit, noviolència, s’utilitza per referir-se a 
una pràctica personal i socio-política que, a part de rebutjar qualsevol tipus de violència, posa al centre 
la dignitat de les persones i es compromet activament amb l’entorn i les injustícies. Així doncs, la novi-
olència estableix un mètode per al tractament pacífic dels conflictes, un mitjà per lluitar-hi en contra i, 
en un sentit ampli, una estratègia de transformació social.

 ▪ Comunicació NoViolenta (CNV): És un model de comunicació desenvolupat l’any 1960 per Marshall 
Rosenberg que proposa una manera de relacionar-nos, des de la tranquil·litat i l’empatia, basada en 
la resolució pacífica dels conflictes. La base d’aquest sistema és saber parlar i escoltar des del cor per 
connectar amb nosaltres mateixes i amb les demés, afavorint el sentiment de compassió i, com a conse-
qüent, evitant les emocions que poden originar situacions violentes. Marshall distingeix 4 elements per 
treballar la CNV, i la Cooperativa l’Esberla fa unes adaptacions per adequar-los a un anàlisi més integral. 
Aquesta modificació afecta als passos 1 i 4 d’un total de 5 aspectes, que a continuació presentem:

1. Pren consciència i anomena els límits, les 
pors i les inseguretats que et genera entrar en 
el conflicte o en l’expressió de malestar.

2. Què va passar? Descriu objectivament els 
fets. Observa sense avaluar. No generalitzis i 
evita dir “mai”, “sempre”... Evitar també els 
judicis de valor.

3. Què vas sentir? Què necessitaves? Con-
necta amb el moment i identifica les teves 
emocions i sentiments. Reconeix i comprèn 
la/les necessitat/s que originen les emocions 
implicades en la situació. No usis els teus sen-
timents per impactar l’altra. Expressa el que 
sents i necessites, encara que sigui difícil. To-
tes les emocions són legítimes.

4. Canvia el rol, posa’t també al lloc de l’al-
tra: Connecta des del cor i intenta entendre 
també a l’altra, ni que sigui una mica. Intenta-
ho, potser ho aconseguiràs.

5. Què vull dir, què vull demanar? Utilitza un 
llenguatge positiu que augmenti el benestar. 
Evita acusar i responsabilitzar en excés, tant a 
tu com a l’altra persona. Pensa en què podríeu 
fer diferent, i quines accions concretes i realis-
tes necessites de l’altra.

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb l’alumnat primària i secundària

1. Pren consciència

2. Què va passar?

3. Què vas sentir?  
Què necessitaves?

4. Canvia el rol, posa’t també  
al lloc de l’altra

5. Què vull dir, què vull demanar?
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3a. Túnel de rentat: cuidem-nos (10’)
Després de realitzar diverses dinàmiques on el grup ha hagut de treballar aspectes que les apel·len (as-
pectes emocionals i de conflicte), tractarem de realitzar una última dinàmica per a acabar la sessió amb 
l’objectiu de que hi hagi l’acolliment i cura per part del grup a la resta, generar confiança amb el contacte 
físic i crear vincles amb les companyes.

Per fer aquesta activitat cal un espai lliure a l’aula. La dinàmica s’inspira en un túnel de rentat de cotxes. 
Es desenvolupa de la següent manera:

 ▪ L’alumnat forma dues files de parelles encarades, una persona davant de l’altra, creant “la maquinaria 
del túnel de rentat”.

 ▪ La primera persona d’una punta de la filera, s’endinsa al túnel. Entrarà entre les dues files (túnel de 
rentat) i anirà caminant poc a poc amb els ulls tancats des d’on comença la fila fins on acaba mentre 
cada companya fa la seva funció, de manera que rebrà totes les atencions i cures de la resta del grup. 
Es tracta d’un moment de confiança i es comenta que s’ha d’aconseguir que la persona que passa pel 
túnel ha d’estar el més còmode possible.

 ▪ Per fer més realista el túnel de rentat, cada fila es dividirà en sectors i cada sector serà l’encarregat de 
realitzar una tasca diferent:

 ▪ Primer sector: fer com si li tiressin aigua al cap, al cos i a les cames

 ▪ Segon sector: fregar i fer com si li tiressin abrillantador

 ▪ Tercer sector: eixugar

 ▪ Un cop la persona acabi de passar pel túnel, s’incorporarà a la part final de la maquinària del túnel 
realitzant així les funcions que feien els companys en aquell sector de la fila (eixugar). Les tasques i els 
trams de filera avançaran adaptant-se al sector del túnel que els hi toca per ubicació. Finalment cada 
persona passarà pel mig de les files (rebent les cures) i també per tots els sectors fent totes les tasques.

Per tancar la dinàmica i la sessió es proposa crear un cercle dempeus on cada persona pot compartir 
algunes paraules sobre allò que destacaria de la sessió, pot ser en clau d’emocions, d’aprenentatges i/o 
d’actituds.

3b. Engranatge de la sostenibilitat (5’)
S’afegeixen les idees destacades a l’engranatge corresponent.

3. Avaluació

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb l’alumnat primària i secundària
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Reflexió alumnat
SESSIÓ 2

CONCEPTES 
CLAU
Ètica de la cura, Economia Social i 
Solidària, Comunicació No Violenta.

IDEA FORÇA
La convivència al centre i al barri es 
construeix entre totes.

Espais de reflexió amb  
l’alumnat de primària

En aquesta sessió l’alumnat reflexionarà sobre els temes tractats durant els úl-
tims mòduls i el primer espai de reflexió amb l’objectiu també de formular pro-
postes que es puguin aplicar sobre aquestes temàtiques al seu entorn. Primer 
de tot, a partir d’una roda emocional cada participant haurà d’escollir una carta 
que es pugui relacionar amb el seu estat d’ànim i explicar les emocions que li 
desprèn. La segona dinàmica serà un World Cafè, on les participants van ro-
tant en diferents taules on a cada una s’hi tractarà una temàtica en concret. 
Aquesta dinàmica permet recollir les idees i propostes que sorgeixen entre les 
persones d’aquella taula i conèixer les idees que anteriorment s’havien dit sobre 
aquella temàtica. Les moderadores de cada taula tindran la funció (a part de 
dinamitzar les converses de la seva taula) de recollir les propostes i idees que 
sorgeixin i exposar-les a continuació al gran grup, qui haurà de decidir quines 
són les seves propostes finals. S’elaborarà també una carta d’incidència i es tor-
naran a treballar els engranatges com a mètode d’avaluació.

durada 2h a l'aula
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OBJECTIUS
 ▪ Reflexionar sobre els temes tractats durant aquesta segona fase (Ètica de la cura, 

ESS i CNV).
 ▪ Formular propostes per aplicar l’Ètica de la cura, l’ESS i la CNV a l’aula, el barri i al 

món.

Unes 10 cartes del joc DIXIT, 3 
paperògrafs on recollir les idees del 
world cafè, retoladors per escriure al 
paperògraf, cel·lo.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules quan 
calgui, sobretot que permeti fer els 3 
grups de taules pel World Cafè.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació de la 
sessió

Roda emocional

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(30’)

World cafè

SEGONA PART
Contrastos  
(50’)

Retorn i tancament 
World Cafè

Carta d’incidència

Engranatges

TERCERA PART
Avaluació  
(40’)

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de primària
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1a. Presentació de la sessió (15’)
Per iniciar aquesta sessió es proposa formar un cercle amb les cadires.

L’educadora presenta la sessió com a espai de reflexió sobre l’aplicació pràctica (al centre, barri i al món) 
de les temàtiques tractades fins al moment (CNV, Ètica de la cura i ESS).

L’educadora també pot compartir:

 ▪ Aquest és el segon espai de reflexió. Es pot fer memòria sobre el primer, el qual tractava sobre les vio-
lències i com abordar els conflictes des de la comunicació (en especial, des de la CNV).

 ▪ També participen d’espais de reflexió el professorat del centre educatiu.

 ▪ Com la fase anterior (1a), es realitzarà una sessió conjunta entre alumnat i professorat per arribar a 
un acord conjunt sobre algun aspecte de Sostenibilitat econòmica i social que impliqui el 
centre educatiu i les seves relacions amb l’entorn.

1b. Roda emocional (15’)
Cada participant pot expressar el seu estat d’ànim i, si es vol, compartir amb la resta els motius. Es pot 
realitzar la roda emocional a través de:

 ▪ Unes 10 cartes del joc Dixit col·locades al terra. Cada participant tria la carta que més li serveixi per 
explicar com es troba. En el moment de l’explicació pot agafar la carta i després la tornarà al centre per 
si una altra persona la vol triar també. La participant pot comentar quina relació hi troba amb el seu 
estat d’ànim.

  

1. Activació dels coneixements previs

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de primària
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2a. World Cafè (50’)
La dinàmica del World Cafè tracta de realitzar conversacions en un ambient afable a partir de les quals es 
pretén arribar a construir una idea general del tema tractat a través del debat i del diàleg a mesura que les 
persones van canviant de taula. A través d’aquesta dinàmica es tracta d’afavorir el descobriment de noves 
perspectives sobre els temes tractats, amb l’objectiu de tenir un coneixement ampli i un pensar col·lectiu.

Abans d’iniciar l’activitat, l’educadora posarà en context l’activitat del World Cafè, així com les preguntes 
sobre els temes tractats durant aquesta segona fase. La descripció de l’activitat és la següent:

 ▪ PREPARACIÓ DE L’ESPAI. El World Cafè es duu a terme en una sala àmplia, on es trobaran tres taules. 
En cada taula hi haurà un paperògraf amb un tema diferent escrit, en forma de pregunta, com són:

 ▪ Com podem aplicar la Comunicació No Violenta en els següents espais?

 ▪ Com podem treballar l’Ètica de la Cura en els següents espais?

 ▪ Com podem tractar l’Economia Social i Solidària en els següents espais?

Els espais que s’assenyalaran a cada una de les temàtiques (i per tant als paperògrafs) seran el centre 
educatiu (que més endavant ens servirà per tenir propostes per l’espai mixt amb el professorat) així com 
també el barri i el món (per tenir propostes per a l’artivisme).

Per facilitar la comprensió de la temàtica que es treballarà en cada taula es disposarà de materials que 
recordaran els conceptes tractats a l’aula durant aquesta segona fase i es proposaran un seguit de 
preguntes que facilitin la formulació de propostes. Es poden consultar aquests materials a l’Annex 1.

 ▪ L’ALUMNAT es dividirà en tres grups i cada grup s’ubicarà en una taula.

 ▪ MODERADORES. Hi haurà 6 alumnes que tindran el rol de moderadora. Aquestes 6 alumnes es divi-
diran en 2 moderadores per taula, on una serà qui apuntarà en el paperògraf totes les idees que van 
sorgint així com els elements claus esmentats per cada grup i l’altra serà l’encarregada de dinamitzar 
el debat en cada un dels grups.

Un cop canviats els grups de taula (passats 15 minuts), la moderadora que apunta informarà al nou 
grup que arriba sobre les idees elaborades pel grup anterior, per tal de posar-los en context, i de manera 
que cada grup pugui sumar les seves propostes i idees a les anteriors i així poder enriquir-se les unes de 
les altres. Es tracta, de crear un contingut acumulatiu.

La figura de la moderadora és clau ja que tractarà de dinamitzar la taula per tal d’aportar coneixement 
al grup, ajudar per a que puguin fer un bon paper per a la construcció de la idea conjunta, a més a més 
d’intervenir més fàcilment davant discussions que es creïn entorn a aspectes de la temàtica. Aquestes 
seran les úniques persones que no es mouran de la seva taula durant tot l’exercici.

 ▪ El paper de L’EDUCADORA serà vetllar per al compliment òptim de l’activitat a més a més de promoure 
la participació activa de l’alumnat.

 ▪ TEMPOS. Cal fixar-se també en els tempos d’aquesta activitat per tal de donar importància a totes les 
temàtiques i grups, i aquest serà el següent:

 ▪ Presentació, assignació de rols i explicació funcionament del World Cafè 5’

 ▪ 1a ronda 15’ / 2a ronda 15’/ 3a ronda 15’

Si es creu que 15’ per ronda és excessiu es poden reduir aquests temps i aprofitar per, a continuació, 
dedicar més estona a l’avaluació del mòdul (3a).

2. Contrastos

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de primària
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3a. Retorn i tancament World Cafè (15’)
Un cop els grups hagin passat per les tres taules, les moderadores posaran en comú els aspectes més relle-
vants que han recollit al paperògraf de conclusions amb l’objectiu de compartir les idees recollides.

En aquest moment l’alumnat farà un breu torn d’opinions per si volen afegir, eliminar o destacar alguna de 
les propostes i d’aquesta manera s’obtindran les idees i propostes resultants de cada temàtica.

Es comenta també que les propostes relacionades amb el centre educatiu s’aprofitaran per l’espai mixt amb 
el professorat. I les sorgides pel barri i el món seran recollides per pensar l’artivisme.

3b. Carta d’incidència (15’)
Es formulen en gran-grup les idees que es proposen a l’estructura de la carta formal. Aquesta carta suposa 
el recull de les idees treballades en aquesta segona fase de la campanya i, en concret, tracta de transmetre 
les propostes elaborades a la present sessió.

Les destinatàries de la carta es poden triar entre totes les participants. Com a mínim s’enviarà al Consell de 
Nois i noies de la ciutat o a la regidoria corresponent. Es pot trobar la proposta d’estructura com annex.

El desenvolupament de la creació de la carta es pot dinamitzar amb post-its, amb targetes o a la pissarra. 
Si es disposa de temps, es pot proposar que algú/na voluntari/a piqui a l’ordinador el resultat de la carta.

3c. Engranatges (10’)
En aquesta ocasió es demanarà a l’alumnat que acabi d’omplir els engranatges amb totes les propostes que 
hagin recollit durant aquesta sessió tenint en compte les tres temàtiques tractades (CNV, Ètica de la Cura 
i ESS) i classificades a l’engranatge corresponent (Sostenibilitat Econòmica, Ecològica i Social, en el cas de 
secundària), de manera que es pugui observar el conjunt d’accions proposades durant la segona fase de 
manera esquemàtica i senzilla.

Paperògraf amb les “propostes finals” assenyalades.

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de primària

4. Material que l’educadora  
ha de recollir d’aquest taller

3. Avaluació
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Reflexió alumnat
SESSIÓ 2

CONCEPTES 
CLAU
Ètica de la cura, Economia Social i 
Solidària, Comunicació No Violenta.

IDEA FORÇA
La convivència al centre i al barri es 
construeix entre totes.

Espais de reflexió amb  
l’alumnat de secundària

En aquesta segona sessió. l’alumnat reflexionarà sobre els temes tractats durant 
els últims mòduls i el primer espai de reflexió amb l’objectiu també de formular 
propostes que es puguin aplicar sobre aquestes temàtiques al seu entorn. Pri-
mer de tot, a partir d’una roda emocional cada participant haurà d’escollir una 
carta que es pugui relacionar amb el seu estat d’ànim i explicar les emocions 
que li desprèn. La segona dinàmica serà un World Cafè, on les participants van 
rotant en diferents taules on a cada una s’hi tractarà una temàtica en concret. 
Aquesta dinàmica permet recollir les idees i propostes que sorgeixen entre les 
persones d’aquella taula i conèixer les idees que anteriorment s’havien dit sobre 
aquella temàtica. Les moderadores de cada taula tindran la funció (a part de 
dinamitzar les converses de la seva taula) de recollir les propostes i idees que 
sorgeixin i exposar-les a continuació al gran grup, qui haurà de decidir quines 
són les seves propostes finals. S’elaborarà també una carta d’incidència i es tor-
naran a treballar els engranatges com a mètode d’avaluació.

durada 2h a l'aula
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OBJECTIUS
 ▪ Reflexionar sobre els temes tractats durant aquesta segona fase (Ètica de la cura, 

ESS i CNV).
 ▪ Formular propostes per aplicar l’Ètica de la cura, l’ESS i la CNV a l’aula, el barri i al 

món.

Unes 10 cartes del joc DIXIT, gomets 
grocs i vermells (potser algun color 
més, depèn de la classificació), 3 
paperògrafs on recollir les idees del 
world cafè, retoladors per afegir les 
idees.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules quan 
calgui, sobretot que permeti fer els 3 
grups de taules pel World Cafè.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació de la 
sessió

Roda emocional

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(30’)

World cafè

SEGONA PART
Contrastos  
(50’)

Retorn i tancament 
World Cafè

Carta d’incidència

Engranatges

TERCERA PART
Avaluació  
(40’)

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària
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1a. Presentació de la sessió (15’)
Per iniciar aquesta sessió es proposa formar un cercle amb les cadires.

L’educadora presenta la sessió com a espai de reflexió sobre l’aplicació pràctica (al centre, barri i al món) 
de les temàtiques tractades fins al moment (CNV, Ètica de la cura i ESS).

L’educadora també pot compartir:

 ▪ Aquest és el segon espai de reflexió. Es pot fer memòria sobre el primer, el qual tractava sobre les vio-
lències i com abordar els conflictes des de la comunicació (en especial, des de la CNV).

 ▪ També participen d’espais de reflexió el professorat del centre educatiu.

 ▪ Com la fase anterior (1a), es realitzarà una sessió conjunta entre alumnat i professorat per arribar a 
un acord conjunt sobre algun aspecte de Sostenibilitat econòmica i social que impliqui el 
centre educatiu i les seves relacions amb l’entorn.

1b. Roda emocional (15’)
Cada participant pot expressar el seu estat d’ànim i, si es vol, compartir amb la resta els motius. Es pot 
realitzar la roda emocional a través de:

 ▪ Unes 10 cartes del joc Dixit col·locades al terra. Cada participant tria la carta que més li serveixi per 
explicar com es troba. En el moment de l’explicació pot agafar la carta i després la tornarà al centre per 
si una altra persona la vol triar també. La participant pot comentar quina relació hi troba amb el seu 
estat d’ànim.

  

1. Activació dels coneixements previs

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària
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2a. World Cafè (50’)
La dinàmica del World Cafè tracta de realitzar conversacions en un ambient afable a partir de les quals es 
pretén arribar a construir una idea general del tema tractat a través del debat i del diàleg a mesura que les 
persones van canviant de taula. A través d’aquesta dinàmica es tracta d’afavorir el descobriment de noves 
perspectives sobre els temes tractats, amb l’objectiu de tenir un coneixement ampli i un pensar col·lectiu.

Abans d’iniciar l’activitat, l’educadora posarà en context l’activitat del World Cafè, així com les preguntes 
sobre els temes tractats durant aquesta segona fase. La descripció de l’activitat és la següent:

 ▪ PREPARACIÓ DE L’ESPAI. El World Cafè es duu a terme en una sala àmplia, on es trobaran tres taules. 
En cada taula hi haurà un paperògraf amb un tema diferent escrit, en forma de pregunta, com són:

 ▪ Com podem aplicar la Comunicació No Violenta en els següents espais?

 ▪ Com podem treballar l’Ètica de la Cura en els següents espais?

 ▪ Com podem tractar l’Economia Social i Solidària en els següents espais?

Els espais que s’assenyalaran a cada una de les temàtiques (i per tant als paperògrafs) seran el centre 
educatiu (que més endavant ens servirà per tenir propostes per l’espai mixt amb el professorat) així com 
també el barri i el món (per tenir propostes per a l’artivisme).

Per facilitar la comprensió de la temàtica que es treballarà en cada taula es disposarà de materials que 
recordaran els conceptes tractats a l’aula durant aquesta segona fase i es proposaran un seguit de 
preguntes que facilitin la formulació de propostes. Es poden consultar aquests materials a l’Annex 1.

 ▪ L’ALUMNAT es dividirà en tres grups i cada grup s’ubicarà en una taula.

 ▪ MODERADORES. Hi haurà 6 alumnes que tindran el rol de moderadora. Aquestes 6 alumnes es divi-
diran en 2 moderadores per taula, on una serà qui apuntarà en el paperògraf totes les idees que van 
sorgint així com els elements claus esmentats per cada grup i l’altra serà l’encarregada de dinamitzar 
el debat en cada un dels grups.

Un cop canviats els grups de taula (passats 15 minuts), la moderadora que apunta informarà al nou 
grup que arriba sobre les idees elaborades pel grup anterior, per tal de posar-los en context, i de manera 
que cada grup pugui sumar les seves propostes i idees a les anteriors i així poder enriquir-se les unes de 
les altres. Es tracta, de crear un contingut acumulatiu.

La figura de la moderadora és clau ja que tractarà de dinamitzar la taula per tal d’aportar coneixement 
al grup, ajudar per a que puguin fer un bon paper per a la construcció de la idea conjunta, a més a més 
d’intervenir més fàcilment davant discussions que es creïn entorn a aspectes de la temàtica. Aquestes 
seran les úniques persones que no es mouran de la seva taula durant tot l’exercici.

 ▪ El paper de L’EDUCADORA serà vetllar per al compliment òptim de l’activitat a més a més de promoure 
la participació activa de l’alumnat.

 ▪ TEMPOS. Cal fixar-se també en els tempos d’aquesta activitat per tal de donar importància a totes les 
temàtiques i grups, i aquest serà el següent:

 ▪ Presentació, assignació de rols i explicació funcionament del World Cafè 5’

 ▪ 1a ronda 15’ / 2a ronda 15’/ 3a ronda 15’

Si es creu que 15’ per ronda és excessiu es poden reduir aquests temps i aprofitar per, a continuació, 
dedicar més estona a l’avaluació del mòdul (3a).

2. Contrastos

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària
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3a. Retorn i tancament World Cafè (15’)
Un cop els grups hagin passat per les tres taules, les moderadores posaran en comú els aspectes més relle-
vants que han recollit al paperògraf de conclusions amb l’objectiu de compartir les idees recollides.

En aquest moment l’alumnat farà un breu torn d’opinions per si volen afegir, eliminar o destacar alguna de 
les propostes i d’aquesta manera s’obtindran les idees i propostes resultants de cada temàtica.

Es comenta també que les propostes relacionades amb el centre educatiu s’aprofitaran per l’espai mixt amb 
el professorat. I les sorgides pel barri i el món seran recollides per pensar l’artivisme.

3b. Carta d’incidència (15’)
Es formulen en gran-grup les idees que es proposen a l’estructura de la carta formal. Aquesta carta suposa 
el recull de les idees treballades en aquesta segona fase de la campanya i, en concret, tracta de transmetre 
les propostes elaborades a la present sessió.

Les destinatàries de la carta es poden triar entre totes les participants. Com a mínim s’enviarà al Consell de 
Nois i noies de la ciutat. (veure proposta d’estructura a l’Annex 2).

El desenvolupament de la creació de la carta es pot dinamitzar amb post-its, amb targetes o a la pissarra. 
Si es disposa de temps, es pot proposar que algú/na voluntari/a piqui a l’ordinador el resultat de la carta.

3c. Engranatges (10’)
En aquesta ocasió es demanarà a l’alumnat que acabi d’omplir els engranatges amb totes les propostes que 
hagin recollit durant aquesta sessió tenint en compte les tres temàtiques tractades (CNV, Ètica de la Cura 
i ESS) i classificades a l’engranatge corresponent (Sostenibilitat Econòmica, Ecològica i Social, en el cas de 
secundària), de manera que es pugui observar el conjunt d’accions proposades durant la segona fase de 
manera esquemàtica i senzilla.

Paperògraf amb les “propostes finals” assenyalades.

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària

4. Material que l’educadora  
ha de recollir d’aquest taller

3. Avaluació
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BLOC DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Annex 1
Posicionaments conceptuals i preguntes 
facilitadores pel World Cafè
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

Comunicació NoViolenta (CNV): És un model de comunicació desenvolupat l’any 1960 per 
Marshall Rosenberg que proposa una manera de relacionar-nos, des de la tranquil·litat i 
l’empatia, basada en la resolució pacífica dels conflictes. La base d’aquest sistema és saber 
parlar i escoltar des del cor per connectar amb nosaltres mateixes i amb les demés, afavorint el 
sentiment de compassió i, com a conseqüent, evitant les emocions que poden originar situacions 
violentes. Marshall distingeix 4 elements per treballar la CNV, i la Cooperativa l’Esberla fa unes 
adaptacions per adequar-los a un anàlisi més integral. Aquesta modificació afecta als passos 1 
i 4 d’un total de 5 aspectes, que a continuació presentem:

1. Pren consciència i anomena els límits, les pors i les inseguretats que et genera entrar en el 
conflicte o en l’expressió de malestar.

2. Què va passar? Descriu objectivament els fets. Observa sense avaluar. No generalitzis i evita 
dir “mai”, “sempre”... Evitar també els judicis de valor.

3. Què vas sentir? Què necessitaves? Connecta amb el moment i identifica les teves 
emocions i senti-ments. Reconeix i comprèn la/les necessitat/s que originen les emocions 
implicades en la situació. No usis els teus sentiments per impactar l’altra. Expressa el que 
sents i necessites, encara que sigui difícil. Totes les emocions són legítimes.

4. Canvia el rol, posa’t també al lloc de l’altra: Connecta des del cor i intenta entendre 
també a l’altra, ni que sigui una mica. Intenta-ho, potser ho aconseguiràs.

5. Què vull dir, què vull demanar? Utilitza un llenguatge positiu que augmenti el benestar. 
Evita acusar i responsabilitzar en excés, tant a tu com a l’altra persona. Pensa en què podríeu 
fer diferent, i quines accions concretes i realistes necessites de l’altra.

Les següents preguntes són orientadores, no cal fer-les totes cada grup, es poden repartir o escollir qui fa 
cada una.

Preguntes facilitadores pel centre educatiu:

 ▪ En quins espais o moments s’hauria de donar espai a la comunicació no violenta com a manera de re-
solució de conflictes?

 ▪ Qui hauria de liderar o dinamitzar aquests espais?

Preguntes facilitadores pel barri:

 ▪ Com es tracten els conflictes entre veïnes al vostre barri? Qui s’encarrega de resoldre’ls? Milloraria si ho 
fes algú altre? Creieu que es tenen en compte les emocions?

Preguntes facilitadores pel món:

 ▪ Quin és el tipus de comunicació que predomina al món (entre líders polítics o el que veiem als mitjans 
de comunicació, xarxes socials...)?

 ▪ Com es podria canviar aquesta dinàmica per donar valor a la Comunicació No Violenta? Com es podria 
traslladar aquest canvi als líders polítics i als mitjans de comunicació?

Com a exemples de propostes que aquest grup ja va fer a la 1a fase es poden buscar els acords al recull 
d’experiències: https://comvivim.files.wordpress.com/2019/07/llibret_comvivim_1afase.pdf (Pàg 9)
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Els criteris o principis de l’ESS es poden desgranar d’una forma més o menys exhaustiva. Per 
exemple, podem trobar els principis: equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació, 
“sense finalitat de lucre” i compromís amb l’entorn.

En aquesta ocasió, podem esmentar tres criteris que engloben l’ESS:

1. Gestió democràtica i participativa: en comptes del model organitzatiu jeràrquic on unes 
quantes persones o les classes dirigents controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el 
patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’ESS introdueix la democràcia en l’economia 
i en l’empresa.

2. Orientació a les necessitats humanes: l’ESS tracta de recuperar la funció originària de 
l’economia posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i 
explotar-los de manera sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el 
treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.

3. Compromís amb la comunitat: les organitzacions de l’ESS contribueixen a la millora de la 
societat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes 
socials, finançant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb 
moviments socials transformadors.

Les següents preguntes són orientadores, no cal fer-les totes cada grup, es poden repartir o escollir qui fa 
cada una.

Preguntes facilitadores pel centre educatiu:

 ▪ Com es podria ensenyar o tractar l’economia social i solidària al centre educatiu?

 ▪ Qui hauria de proveir serveis o materials al vostre centre educatiu? Penseu en totes les funcions i neces-
sitats del centre.

Preguntes facilitadores pel barri:

 ▪ Qui hauria de tenir la propietat o qui hauria de gestionar els habitatges del barri (blocs, per exemple)?

 ▪ Quines botigues o empreses creieu que haurien de tenir més facilitats per treballar al vostre barri (grans 
cadenes nacionals o internacionals, parades del mercat, comerç local, cooperatives...)?

Preguntes facilitadores pel món:

 ▪ Quines són les empreses amb més poder al món? Quins criteris creieu que són els més importants per 
aquestes empreses? Creieu que aquests criteris que segueixen són beneficiosos per les persones que hi 
treballen i les que consumeixen els seus productes? Quins podrien millorar (de criteris)?

 ▪ Qui decideix si una empresa construeix una casa, un polígon industrial o una mina de carbó en una 
zona? Creieu que actualment s’està fent una bona gestió de l’ús dels terrenys arreu del món? Com po-
dria millorar?

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària
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ÈTICA DE LA CURA

A) Criteris de l’ètica de la cura (redacció pròpia a partir del marc conceptual):

1. Tenir en compte la vulnerabilitat intrínseca de les persones. L'ésser humà és social i requereix 
de relacionar-se en comunitat, en aquest fet es troba una dependència inicial. Existeixen 
d’altres dependències entre les persones que són de caire “assistencial” (per exemple, 
acompanyar en l’assoliment de les necessitats fisiològiques diverses) i altres de caire 
emocional (per exemple, acompanyar en els cicles emocionals de les persones). Assumir 
aquestes dependències és tenir en compte la vulnerabilitat de les persones. Tot, fugint de 
criteris individualistes, competitius i apropant la col·lectivitat, la cooperació i l’empatia.

2. Reconèixer el treball reproductiu. El treball reproductiu moltes vegades queda invisibilitzat, 
no-reconegut i/o menysvalorat. Cal donar-li la centralitat que realment té en sostenir la vida 
de les persones.

3. Garantir l’equitat de gènere. La negació de la vulnerabilitat i el desprestigi del treball 
reproductiu se sustenten en un sistema patriarcal. Aquest sistema patriarcal constantment 
oprimeix les dones i persones no-binàries. Cal prendre mesures d’equitat de gènere per 
contrarestar aquestes conseqüències i cal atendre a les causes de les injustícies per poder 
transformar la realitat.

Les següents preguntes són orientadores, no cal fer-les totes cada grup, es poden repartir o escollir qui fa 
cada una.

Preguntes facilitadores pel centre educatiu:

 ▪ Es podrien detectar les desigualtats de gènere al centre educatiu per a proposar millores?

 ▪ Creieu que les emocions i els conflictes estan prou visibilitzats al centre? Es para prou atenció al centre 
perquè tothom estigui còmode? Es dediquen esforços per resoldre els conflictes entre les persones?

 ▪ Creieu que al centre es duen a terme activitats inclusives?

 ▪ Tothom se sent a gust a l’aula?

Preguntes facilitadores pel barri:

 ▪ Creieu que el vostre barri és inclusiu? Com ho podria ser més?

 ▪ Tothom utilitza els espais públics del barri per igual (places, carrers, parcs...)?

 ▪ La gent al vostre barri és corresponsable de les cures de les persones del seu nucli familiar? Que els ho 
impedeix? Com es podria millorar?

 ▪ Com es podrien millorar les relacions entre veïnes?

 ▪ Creieu que existeix algun elements arquitectònic (carrers en mal estat, ponts per anar a altres barris...) 
que impedeixi a la gent desplaçar-se còmodament pel barri? Quins són aquests elements? Com es podria 
millorar?

 ▪ Creieu que el transport públic al vostre barri és adequat? Tothom es pot desplaçar de manera correcta 
per satisfer les seves necessitats?

Preguntes facilitadores pel món:

 ▪ Creieu que el sistema laboral està pensat perquè tothom pugui conciliar les cures amb la seva feina? 
Podria millorar? Com?

 ▪ Creieu que les cures estan ben valorades socialment arreu del món? Se’ls hi dóna la importància neces-
sària?

 ▪ Qui s’encarrega de les cures arreu del món? Com es podria canviar?

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària
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BLOC DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Annex 2
Proposta d’estructura de carta formal:

“A l’atenció de les entitats i organismes de la ciutat; regidories, AAVV i Consell de Nois i noies,

Som la classe de ............................................ i durant dos cursos hem participat del projecte 
“Com vivim? Convivint”, amb aquest projecte hem tractat la cultura de pau atenent a les 
necessitats i emocions de les persones, centrant-nos en els nostre centre educatiu. En la segona 
fase hem conegut la Comunicació No Violenta com una eina per a gestionar els conflictes, la 
Ètica de la Cura com a estratègia per fer dels nostres espais entorns més còmodes i inclusius i 
també em conegut diverses experiències d’Economia Social i Solidària del nostre entorn.

Després de la reflexió sobre aquestes temàtiques entre el nostre grup, hem formulat propostes 
de millora tant al nostre centre educatiu (per incloure en el Pla de Convivència o Pla d’Acció 
Tutorial del centre). Ara llancem les següents propostes per millorar el nostre barri i ciutat i 
d’altres més globals:

Les propostes que aquí s’assenyalen es poden separar per temàtiques 
(CNV, ESS i Ètica de la Cura), o si es creu que no n’hi ha gaires 
s’enumeren sense separar-les.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 
Ens agradaria que des del seu àmbit d’actuació desenvolupéssiu les propostes.

Moltes gràcies per la vostra atenció,

Atentament, tots els nois i noies de l’institut/escola”

REFLEXIÓ ALUMNAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb l’alumnat de secundària
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Reflexió professorat
SESSIÓ 1 durada 1h l'aula

CONCEPTES 
CLAU
Economia, Economia Social i Solidària, 
ètica de la cura.

IDEA FORÇA
El centre educatiu pot ser un espai 
transformador tractant l’economia 
com concepte ampli.

Espais de reflexió amb el professorat

Després d’una presentació de les educadores i del professorat, es proposa de-
finir l’economia en dues paraules, segons la percepció de cada participant. A 
mesura que avança la sessió, es pot anar nodrint la definició inicial amb tots els 
aspectes que engloben l’economia, que no és només un àmbit monetari i de 
guanys.

L’aproximació que es té de l’economia als centres educatius respon a un context 
i a un pensament crític (o no) concrets. Per revisar el posicionament i accions 
del professorat en clau transformadora es realitza una dinàmica on es veuran 
reflectits diversos aspectes. També es reflexiona sobre les contradiccions que 
ens podem trobar en les nostres accions i en els discursos hegemònics que es 
basen en ficcions per sostenir el sistema capitalista actual.

Es comparteixen els criteris de l’Economia Social i Solidària (ESS) i de l’ètica de 
la cura, sabent que són paraigües que sempre defensen la vida per davant dels 
guanys. Es presenten recursos com el Pam a pam cercant les iniciatives d’ESS 
que l’alumnat visita a l’entorn.

Per tancar la sessió es nodreixen les aportacions inicials sobre l’economia i es 
reparteixen unes recomanacions per treballar l’economia al centre educatiu.
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OBJECTIUS
 ▪ Repensar l’economia des d’una visió introspectiva i de connexió amb l’entorn.
 ▪ Apropar recursos i context sobre l’Economia Social i Solidària i l’ètica de la cura.

Pòster de la campanya, retoladors, 
post-it, 4 “ficcions” en un foli 
cadascuna, una fotocòpia per 
participant de les “recomanacions 
per treballar l’economia al centre 
educatiu”.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules quan 
calgui. Ordinador, projector i connexió 
a internet en cas de mostrar el Pam a 
Pam.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació

Què és l’economia?  
En dues paraules

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

Filera i preguntes 
d’ESS i ètica de la 
cura.

Ficcions del 
capitalisme.

Context educatiu en 
parlar d’economia.

Principis d’ESS i què és 
la cura. Com l’alumnat 
aborda l’ESS i la cura.

SEGONA PART
Contrastos  
(30’)

L’economia com a 
concepte ampli.  
Nodrim l’esquema 
inicial.

TERCERA PART
Avaluació  
(10’)

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb el professorat
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1a. Presentació (10’)
En la mesura que el professorat sigui el mateix que a la primera fase es desenvolupa més o menys la pre-
sentació:

EQUIP

Les educadores es presenten i expliquen la seva vinculació amb la campanya Com vivim? Convivint.

És possible que també participin d’espais de reflexió les famílies i personal no docent del centre educatiu 
en els cen-tres educatius que ho vulguin.

AKWABA

 ▪ La Fundació Akwaba és una ONG ubicada a l’Hospitalet de Llobregat, al carrer Llobregat, 145 del bar-
ri de la Torrassa. Des de la formació es promou la participació i la coresponsabilitat. Aquests aspectes 
es treballen en les tres àrees de l’entitat:

1. Acollida (de les persones nouvingudes) i Formació (cursos de castellà, preparació examen nacio-
nalitat, cursos laborals...).

2. Punt Òmnia (desenvolupament d'habilitats informàtiques i comunitàries).

3. Educació per a la Justícia Global (formacions puntuals i també de llarga durada). Des de l’àrea d’EpJG 
es realitzen tallers com aquest per assolir un món més just on totes les persones tinguin els drets 
humans coberts.

 ▪ Akwaba vol dir “benvinguts i benvingudes“ en la llengua baule de la Costa d’Ivori, ja que la Fundació 
es va iniciar l’any 1992 al barri de Collblanc- La Torrassa amb una acció humanitària amb la població 
d’aquell país (el 6 de maig de 1992 es van enviar 6 tones de recursos). Actualment la part de Cooperació 
Internacional ja no existeix i es realitzen accions a nivell local a través de les 3 àrees que s’han esmentat 
anteriorment.

CAMPANYA

 ▪ En quin moment es troba la campanya Com vivim? Convivint al centre educatiu. 

 ▪ Justificació de la campanya Com vivim? = “parón” per reflexionar com són les relacions, si no es dóna la 
cultura de pau (primera fase) no es pot parlar d’altres temes (com es va detectar la campanya anterior 
Ni uniformes ni etiquetes -gènere i interculturalitat- en alguns casos).

CARTELL DE LA CAMPANYA

Es mostra el cartell de la campanya Com vivim? Convivint.

PROFESSORAT

Es dóna la paraula al professorat, perquè comparteixin: nom, assignatures/espais amb l’alumnat i relació 
amb el Com vivim? Convivint.

1b. Què és l’economia? En dues paraules (10’)
 ▪ S’entreguen a cada participant 2 post-it.

 ▪ S’indica que posin dues paraules (una en cada post-it) d’allò que els ve al cap, de primeres, en sentir la 
paraula “economia”. Millor escriure les paraules en retoladors per facilitar la lectura.

 ▪ Una vegada escrites, s’ubiquen els post-it en un lloc comú i es van comentant i ordenant per àmbits 
similars.

 ▪ Aquesta exposició es podrà anar ampliant al llarg de la sessió i/o al tancament.

  

1. Activació dels coneixements previs

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb el professorat
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2a. Filera introspectiva (10’)
Es comenta amb el professorat que a continuació es realitzaran unes preguntes que tenen a veure amb 
l’economia.

 ▪ Es demana totes les participants que formin una única filera (una persona darrera de l’altra).

 ▪ Les educadores aniran formulant preguntes i la forma de respondre serà donant un pas al costat 
segons les consignes.

 ▪ Una vegada resposta una pregunta (amb el pas a l’esquerra o a la dreta), les participants tornen al 
centre, refent la filera inicial. 

 ▪ L’educadora pot indicar la resposta “SI” amb el pas a l’esquerra i el “NO” amb el pas a la dreta.

PREGUNTES

 ▪ Viviu al barri?

 ▪ Porteu més de 4 anys treballant en el centre educatiu?

 ▪ Veniu en cotxe al centre educatiu?

 ▪ Avui heu preguntat a l’alumnat el seu estat d’ànim / com es troben?

 ▪ En la darrera reunió de claustre es van escoltar totes les veus?

 ▪ Heu utilitzat alguna vegada el Pam a pam?

 ▪ T’encarregues al centre educatiu d’alguna tasca que sents que no està reconeguda / visibilitzada?

 ▪ Sabeu els noms de les persones que netegen el centre educatiu?

 ▪ Creus que el capitalisme és un sistema sostenible?

 ▪ Quan heu estudiat a la universitat economia, incloïa alternatives al model hegemònic capitalista, neoli-
beral, colonial i patriarcal? (qui no hagi estudiat economia es pot quedar al mig)

PETITA REFLEXIÓ POSTERIOR

 ▪ Com ens hem sentit participant de la dinàmica? 

 ▪ Per què s’ha indicat que les preguntes eren sobre economia?

 ▪ Ens pensàvem que serien preguntes sobre xifres?

2b. Ficcions (5’)
L’economia no només té a veure amb xifres, també respon a com gestionem el nostre temps, qui s’en-
carrega de les tasques reproductives, a quin tipus de proveïdors acudim, quines relacions comunitàries 
fomentem, etc.

Viure en el sistema econòmic capitalista actual porta algunes contradiccions a nivell “micro” i “macro”, 
ja que es prioritza el guany a qualsevol altre criteri humà o medi ambiental. La mentalitat econòmica 
capitalista actual se sosté sobre ficcions sustretes del marc conceptual de la present guia pedagògica, 
com són:

 ▪ La producció està desvinculada de la vida

 ▪ La terra i el treball són substituïbles per capital (el capital tot ho pot comprar: també la terra i el 
treball) 

 ▪ Produir més és sempre millor

 ▪ Treballar és només el que es fa a canvi d’un salari (s'introdueix amb l’ètica de la cura, més endavant al 
mòdul)

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb el professorat

2. Contrastos
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Podem comentar contradiccions a mode d’exemple, com:

LA PRODUCCIÓ ESTÀ DESVINCULADA DE LA VIDA i  
LA TERRA I EL TREBALL SÓN SUBSTITUÏBLES PER CAPITAL

“Porto una samarreta “a la moda” de Zara “Made in Bangladesh” però implica múltiples explotacions 
laborals i mediambientals.”

PRODUIR MÉS ÉS SEMPRE MILLOR

“Voler reduir la contaminació però que un gran criteri “d’èxit econòmic” sigui la major venda de cotxes.”

ALTRES CONCESSIONS ÈTIQUES...

“És més còmode tenir els diners en un gran banc convencional perquè té més caixers però formen part 
de la banca armada.”

EL PROFESSORAT POT AFEGIR ALGUNA MÉS...

Nota: en cas de disposa de poc temps, es poden esmentar directament els exemples de contradiccions, 
ja que són prou il·lustradors per transmetre la idea de les ficcions de l’economia capitalista. 

Nota: es poden portar impreses les 4 ficcions per acompanyar l’explicació.

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb el professorat

Font: Freightened – El cost real del transport marítim  
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tv3-amb-els-documentals/freightened-el-preu-real-del-transport-
maritim/coleccio/5490/5609617/

El model global de comerç actual trenca molts cicles vitals, per exemple el transport marítim en 
contenidors, que és com arriba el 90% de la mercaderia que consumim, implica: persones treballadores 
durant molts mesos seguits en el vaixell que renuncien al seu cicle familiar / sorolls marítims tan forts que 
fan que les balenes no puguin orientar-se, quedant només un 10% dels oceans lliures de contaminació 
acústica / es trenquen els gels del pol nord per obrir noves rutes comercials / s’aboquen tantíssims 
residus a les aigües i aire (per combustible, per enfonsaments, per manteniments, per deixalles,...) que 
és impossible la regeneració de la vida en moltes zones / els vaixells agafen aigües d’un lloc del món i 
el porten a un altre transportant les espècies, convertint algunes d’elles en invasores i acabant així amb 
gran part de la biodiversitat / i més.

Font:  https://elpais.com/economia/2019/09/02/actualidad/1567417655_349927.html

3 de cada 4 armes no es podrien fabricar a l’estat espanyol sense el finançament 
dels bancs. Font: www.bancaarmada.org
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2c. Context educatiu en parlar d’economia (5’)
L’economia capitalista i la part financera és la que rebem majoritàriament la societat i es reprodueix a les 
aules.

 ▪ Per començar, recordem les respostes a “quan hem estudiat a la universitat economia, incloïa alterna-
tives al model hegemònic capitalista, neoliberal, colonial i patriarcal?”

 ▪ Exemple alarmant de discurs econòmic de la banca convencional als centres educatius:  
Programa d’Educació Financera a les Escoles (EFEC) i la contra resposta, la Plataforma per una educa-
ció en economia crítica (PLEEC) https://educaciocritica.cat/qui-som/

 ▪ Per l’EFEC personal voluntari de la banca convencional, han impartit educació financera (amb els 
valors hegemònics del sistema capitalista actual) a 20.000 alumes de 4t d’ESO (any 2016). Impulsat 
pel Departament d’Ensenyament (actual Departament d’Educació) i els centres educatius l’han pogut 
implementar de forma voluntària.  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/leducacio-financera-a-debat/video/5605173/#.V1V4BOaxdXI.twitter

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 1
Espais de reflexió amb el professorat

Exemple de xerrada organitzada per la PLEEC contra l’EFEC.
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2d. Criteris de l’Economia Social i Solidària i què és la cura (10’)
De forma teòrica les educadores introduiran l’ESS i l’ètica de la cura, tot comentant les iniciatives que 
l’alumnat coneix o coneixerà de l’entorn. 

L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)

A. Principis d’ESS

Els criteris o principis de l’ESS es poden desgranar d’una forma més o menys exhaustiva. Per exemple, 
podem trobar els principis: equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació, “sense finalitat de lucre” 
i compromís amb l’entorn. De REAS, Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria https://www.econo-
miasolidaria.org/carta-de-principios que és el referent que s’ha tingut en compte en el Marc conceptual de la 
campanya Com vivim? Convivint.

En aquesta ocasió, podem esmentar tres criteris que engloben l’ESS (https://ajuntament.barcelona.cat/econo-
mia-social-solidaria/sites/default/files/Pla%20d'Impuls%20ESS.pdf)

1. Gestió democràtica i participativa: en comptes del model organitzatiu jeràrquic on unes quantes 
persones o les classes dirigents controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la 
informació i el futur de la majoria, l’ESS introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa.

2. Orientació a les necessitats humanes: l’ESS tracta de recuperar la funció originària de l’economia 
posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera 
sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satis-
facció de les necessitats humanes.

3. Compromís amb la comunitat: les organitzacions de l’ESS contribueixen a la millora de la socie-
tat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finan-
çant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb moviments socials transfor-
madors.

B. Iniciatives d’ESS que l’alumnat visitarà

Compartir amb totes les participants quines seran les visites que realitzarà l’alumnat a iniciatives d’Econo-
mia Social i Solidària i, en el cas de col·laborar amb l’Ateneu Cooperatiu del territori, també presentar-lo.  
 
Es pot consultar el Pam a pam per apropar-lo com a recurs al professorat i per cercar les iniciatives d’ESS 
que visitarà l’alumnat. https://pamapam.org/
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ÈTICA DE LA CURA

Una de les ficcions que es van comentar és > Treballar és només el que es fa a canvi d’un salari. Per 
treballar contràriament aquesta “ficció”, l’ètica de la cura reclama el reconeixement del treball reproductiu 
i l’equitat de gènere.

A. Criteris de l’ètica de la cura (redacció pròpia a partir del marc conceptual)

1. Tenir en compte la vulnerabilitat intrínseca de les persones.  
L'ésser humà és social i requereix de relacionar-se en comunitat, en aquest fet es troba una depen-
dència inicial. Existeixen d’altres dependències entre les persones que són de caire “assistencial” 
(per exemple, acompanyar en l’assoliment de les necessitats fisiològiques diverses) i altres de caire 
emocional (per exemple, acompanyar en els cicles emocionals de les persones). Assumir aquestes de-
pendències és tenir en compte la vulnerabilitat de les persones. Tot, fugint de criteris individualistes, 
competitius i apropant la col·lectivitat, la cooperació i l’empatia.

2. Reconèixer el treball reproductiu.  
El treball reproductiu moltes vegades queda invisibilitzat, no-reconegut i/o menysvalorat. Cal donar-li 
la centralitat que realment té en sostenir de la vida de les persones.

3. Garantir l’equitat de gènere.  
La negació de la vulnerabilitat i el desprestigi del treball reproductiu se sustenten en un sistema patri-
arcal. Aquest sistema patriarcal constantment oprimeix les dones i persones no-binàries. Cal prendre 
mesures d’equitat de gènere per contrarestar aquestes conseqüències i cal atendre a les causes de les 
injustícies per poder transformar la realitat.

B. Treball de l’alumnat respecte a les cures

 ▪ CURES AL NUCLI FAMILIAR. Creació d’una silueta que representa a la persona que més cures ha 
aportat a l’alumne/a i quina és la tasca que més recorden.

 ▪ CURES A L’ENTORN LABORAL. A les iniciatives d’ESS. 
Durant les visites a les iniciatives d’ESS, preguntes sobre les cures. Tant d’atenció a les usuàries o als 
encàrrecs, com d’organització i relacions entre les treballadores.

 ▪ CURES AL CENTRE EDUCATIU. Espais de reflexió de l’alumnat i mixt amb el professorat. Revisió de 
les accions i relacions amb proveïdores.

 ▪ CURES AL BARRI. Sensibilització a través de l’art urbà; mural que recull els aprenentatges sobre ESS i 
les cures.
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3a. Complementar o modificar l’esquema dels post-it sobre 
l’economia (5’)
Retornem l’atenció a l’esquema de post-it que pot haver estat nodrit durant el desenvolupament de la 
sessió o no.

Amb altre color de retolador, es comenta que el professorat pot afegir al seu propi post-it l’evolució dels 
seus termes inicials; afegint més paraules, il·lustracions, etc.

3b. Entregar document de recomanacions (2’)
S’entrega un full amb les “recomanacions per treballar l’economia al centre educatiu” a cada participant. 
El contingut del document ha estat elaborat per EduAlter de manera específica pel marc conceptual 
d’aquesta segona fase de la campanya Com vivim? Convivint.

La lectura del document la pot realitzar cada participant lliurement per tenir unes guies de la implemen-
tació de l’economia al centre educatiu en clau transformadora.

3c. L’espai de reflexió II (3’)
En aquest primer espai de reflexió, s’ha revisat el concepte d’economia com concepte ampli i també s’han 
conegut exemples d’allò que farà l’alumnat. Ens hem remogut però no hem vist què podem fer, per això 
el professorat viurà un segon espai de reflexió on es treballaran les propostes per aplicar al centre educatiu 
i es desenvoluparà la part de les cures.

3. Avaluació
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RECOMANACIONS PER TREBALLAR L’ECONOMIA AL CENTRE EDUCATIU

Són recomanacions extretes del marc conceptual elaborat per EduAlter per la campanya Com vivim? Convivint.

 ▪ Promoure una visió de l’economia com la ciència que tracta de l’organització de la vida, de les ne-
cessitats i estils de vida diversos, fomentant una comprensió de les relacions econòmiques, més enllà 
del benefici monetari, com a relacions d’interdependència, de col·laboració i de solidaritat.

 ▪ Facilitar a l’alumnat la comprensió i l’anàlisi de les desigualtats que provoquen les relacions econòmi-
ques actuals (laborals, de producció, de consum i de cura) tant a nivell local com global, desenvolu-
pant la seva capacitat de reflexionar críticament sobre la sobreexplotació de béns i recursos i les seves 
conseqüències per a la sostenibilitat de la vida (de les persones, comunitats, éssers vius, i del planeta).

 ▪ Contribuir a prendre consciència dels valors que sustenten l’actual sistema econòmic, basat en el crei-
xement sense límits, l’excés i el malbaratament per part d’una minoria privilegiada, en detri-
ment dels drets de la majoria de la població d’accés a béns i recursos bàsics per a la vida.

 ▪ Promoure l’assumpció de criteris ètics que orientin els patrons de consum de l’alumnat, a partir 
de la reflexió sobre necessitats i desitjos, i sobre la disponibilitat limitada de béns naturals, que permeti 
comprendre la relació entre els nostres actes quotidians (individuals i col·lectius) i la crisi ecològica, de 
cures, de justícia...

 ▪ Facilitar que l’alumnat prengui consciència de la pròpia vulnerabilitat i de les relacions d’interdepen-
dència que ens vinculen amb els altres sers humans, amb les altres espècies i amb l’entorn natural (in-
terdependències i eco dependències), que fan necessàries les cures per a la pròpia supervivència, 
la de tots els éssers vius i del planeta.

 ▪ Visibilitzar la importància de les tasques de cures per a la reproducció i manteniment de la vida, així 
com la necessitat que aquestes siguin assumides de forma comunitària i coresponsable per part 
de tota la societat, els estats i diferents espais organitzatius comunitaris.

 ▪ Motivar la reflexió crítica sobre les violències exercides arreu del planeta per imposar el capita-
lisme global, i les seves conseqüències pel que fa a la negació (i en alguns casos, l’eliminació) de la 
diversitat de formes de pensar, de viure, de relacionar-se amb l’entorn social i natural.

 ▪ Donar a conèixer models econòmics alternatius, basats en la cooperació, la solidaritat i les cures, 
que recuperen la relació amb la natura, amb la comunitat i amb els sabers i experiències útils per a la 
vida.

 ▪ Generar i facilitar espais de relació personal i grupal sustentades en els afectes, les empaties i les 
emocions, que visibilitzin les minories i els referents alternatius, posant en valor la diversitat de sa-
bers i de formes d’entendre el món.

 ▪ Impulsar la col·laboració entre l’alumnat (a l’aula, al centre, i amb altres centres), així com el treball en 
xarxa amb l’entorn, a partir del respecte per la diversitat de ritmes de les persones i dels col·lectius, 
fent ús de metodologies i eines creatives i transformadores que permetin generar dinàmiques 
de participació horitzontal, en les quals infants i adolescents siguin protagonistes i autònoms a 
l’hora de prendre decisions respecte al propi procés d’aprenentatge.

 ▪ Fomentar la participació en iniciatives que promoguin la transformació cap a societats més justes 
i sostenibles, orientades al benestar col·lectiu i a la justícia econòmica global, a través de projectes de 
cooperació, o de campanyes de sensibilització (per la condonació de deute, la promoció de la banca 
ètica, per la democratització dels organismes econòmics internacionals...).
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Reflexió professorat
SESSIÓ 2 durada 1h l'aula

CONCEPTES 
CLAU
Ètica de la Cura, World Cafè, Economia 
Social i Solidària, Conflicte, Emocions.

IDEA FORÇA
El centre educatiu pot ser un espai 
transformador tractant l’economia 
com concepte ampli i posant les cures 
al centre.

Espais de reflexió amb el professorat

Partint de la desigualtat en els treballs de cures en la majoria d’àmbits de les 
nostres vides, en el present mòdul es fa una introducció a l’Ètica de la Cura com 
a proposta per revertir aquesta situació d’injustícia. Per iniciar es parteix d’una 
introducció conceptual a partir del text extret de la “Guia para poner la vida en 
el centro”, a partir de la qual s’introduirà l’Ètica de la Cura. Tot seguit es farà un 
exercici de reflexió personal on cada professora haurà de reflexionar sobre les 
seves idees, emocions i accions en relació a les cures en la seva pràctica docent 
i professional.

Tot seguit es facilitarà l’autodiagnosi del procés “Sembrant cures per cultivar 
canvis”, eina que servirà a l’equip educatiu per observar quin és el seu estat en 
relació a les gestió d’emocions, relacions i conflictes al grup. Un cop finalitzat, 
es passarà a realitzar el World Cafè, on el professorat reflexionarà i elaborarà 
propostes en relació a l’Ètica de la Cura i l’ESS al centre.

A la part final de l’avaluació es farà el recull de propostes del World Cafè. Per 
valorar l’espai de reflexió es demanarà al professorat que escollin una emoció, 
un descobriment i quelcom que poden aplicar a l’aula dels dos espais de refle-
xió realitzats.
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OBJECTIUS
 ▪ Apropar recursos i context sobre l’Ètica de la Cura.
 ▪ Formular propostes per transformar el centre educatiu, el barri i el món des de 

l’Ètica de la Cura i l’ESS.

Fulls en blanc, annexos impresos, bolis, 
rotuladors, post-it’s.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula polivalent perquè es pugui fer 
espai movent cadires i taules quan 
calgui, projector i accés a internet.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació

Pensament-emoció-
acció

Introducció Ètica  
de la Cura

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(20’)

Autodiagnosi 
“Sembrant Cures”

World Cafè

SEGONA PART
Contrastos  
(30’)

Avaluació World Cafè

Valorem Espai  
de Reflexió  
amb el Professorat

TERCERA PART
Avaluació  
(10’)

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb el professorat
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1a. Presentació (5’)
En aquest punt es poden presentar les educadores (si hi ha noves participants o si les educadores han 
canviat a l’última sessió) i es fa un breu repàs a l’estructura que seguirà la sessió.

1b. Introducció conceptual a l’Ètica de la Cura (10’)
ÈTICA DE LA CURA

Per introduir el concepte es comença llegint col·lectivament el següent text:

*(Es reparteixen fulls amb el text imprès i una o dues professores voluntàries ho llegeixen en veu alta)

"Nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos que nacen, enferman, envejecen y ti-
enen necesidades diferentes. Nuestros cuerpos solo pueden sobrevivir si se insertan 
en un espacio de relaciones que garantice cuidados y atenciones a lo largo de toda 

la vida, y sobre todo en algunos momentos especialmente vulnerables del ciclo 
vital, como son la infancia, la vejez, los momentos de enfermedad o la diversidad 
funcional (Herrero, Pascual y González Reyes, 2018) Por lo tanto es fundamental 

tener claro que la vida humana no es una certeza, sino una posibilidad que depen-
de de que otras personas nos cuiden. 

Aquí nos encontramos con los trabajos de cuidados, llevados a cabo de forma 
mayoritaria e injusta por cuerpos feminizados. Estos trabajos comprenden una par-
te material, como puede ser la preparación de alimentos, o limpiar a una persona 
enferma entre otros. Pero también una parte relacional y emocional tan reclamada 
por el movimiento feminista: necesitamos amor y afectos para vivir (Alonso Saave-

dra Cristina, 2019). Y son trabajos aunque el sistema capitalista no los reconozca, ni 
los incorpore en las cuentas que hacen subir el PIB." 

Extret de la “Guia para poner la vida en el centro” (pàg 15).

*Es pot posar èmfasi en l’últim paràgraf del text on s’especifica que una part important de les cures són aquelles que no 
són materials, la necessitat d’amor i afecte, idea que sovint no es contempla al pensar en els treballs de cures.

A continuació, per acompanyar el text que s’acaba de llegir, les educadores poden explicar els orígens dels 
conceptes i assenyalar alguns criteris:

El concepte d’ètica de la cura, desenvolupat per la filòsofa i psicòloga Carol Gilligan, defineix les persones 
com a interdependents des del punt de vista de les necessitats materials, emocionals i relacionals. En la 
línia de moltes propostes sorgides des del moviment feminista, l’ètica de la cura reclama posar la soste-
nibilitat de la vida i del planeta al centre de tots els processos socials, comunitaris, econòmics i polítics.

A. Criteris de l’ètica de la cura (redacció pròpia a partir del marc conceptual)

1. Tenir en compte la vulnerabilitat intrínseca de les persones. L'ésser humà és social i requereix 
de relacionar-se en comunitat, en aquest fet es troba una dependència inicial. Existeixen d’altres depen-
dències entre les persones que són de caire “assistencial” (per exemple, acompanyar en l’assoliment de 
les necessitats fisiològiques diverses) i altres de caire emocional (per exemple, acompanyar en els cicles 
emocionals de les persones). Assumir aquestes dependències és tenir en compte la vulnerabilitat de les 
persones. Tot, fugint de criteris individualistes, competitius i apropant la col·lectivitat, la cooperació i 
l’empatia.

2. Reconèixer el treball reproductiu i manteniment de la vida. El treball reproductiu moltes vega-
des queda invisibilitzat, no-reconegut i/o menysvalorat. Cal donar -li la centralitat que realment té en 
la sostenir de la vida de les persones.

3. Garantir l’equitat de gènere. La negació de la vulnerabilitat i el desprestigi del treball reproductiu 
i el manteniment de la vida se sustenten en un sistema patriarcal. Aquest sistema patriarcal constant-
ment oprimeix les dones i persones no-binàries. Cal prendre mesures d’equitat de gènere per contrares-
tar aquestes conseqüències i cal atendre a les causes de les injustícies per poder transformar la realitat.

1. Activació dels coneixements previs

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb el professorat
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1c. Pensament-emoció-acció (opcional):
A continuació passem a una activitat més dinàmica on el professorat haurà de reflexionar sobre aspectes 
de la seva pràctica professional en relació a les cures. Per fer-ho, es seguirà l’esquema “pensament-emo-
ció-acció”:

1. En un paperògraf gran tenim dibuixada una silueta. Repartim post-it’s i retoladors a cada participant.

2. Es demana a les participants que escriguin en els post-it les següents consignes:

 ▪ Cap = què són per a mi les cures a la comunitat educativa?

 ▪ Cor = De les 4 emocions bàsiques, amb quines em sento més identificada a la comunitat educativa?

 ▪ Mans = quines són les meves habilitats en relació a les cures que puc aportar a la comunitat edu-
cativa?

 ▪ Peus = quins són els principals obstacles pels treballs de cures a la comunitat educativa?

3. Es pengen al rotafoli i es comparteixen en plenari.

2a. Autodiagnosi “Sembrant Cures” (10’)
Prèviament a la realització de l’autodiagnosi s’explica d’on sorgeix aquesta eina i quina ha sigut la impli-
cació d’Akwaba:

“Sembrant cures per cultivar canvis” és un procés participatiu impulsat per Lafede.cat, amb 
l’objectiu d’incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura a les entitats federades i a 
Lafede.cat mateix. Aquest treball s’estableix a través d’un procés d’aprenentatge col·lectiu en 
què les entitats puguin compartir experiències, reflexionar i identificar propostes i recomana-
cions per abordar les desigualtats de gènere de manera integral i així transformar les orga-
nitzacions des del punt de vista estructural, cultural i relacional. En aquest procés, Akwaba a 
participat de forma activa formant part del grup “Sembrant cures”, participant de la creació de 
continguts, revisant i validant el resultat i actualment compartint-lo a d’altres organitzacions.

Tot i que aquest procés es duu a terme per entitats, organitzacions i associacions integrants de 
la Fede.cat, les diverses eines resultants del procés (guia d'autodiagnosi, taller per tractar els 
eixos de la guia...) són aplicables a altres organitzacions.

Així doncs, proposem:

 ▪ Dur a terme l’autodiagnosi pel professorat, en concret l’eix temàtic de: “Conflictes, relacions i emocions”.  
Aquest es pot fer de manera individual, per parelles o grups de 3, ja sigui a través dels telèfons mò-
bils, PC... http://lafede.cat/eticadelacura/conflictes-relacions-emocions/

 ▪ Comparar els resultats i veure les diferències.

 ▪ Parar atenció als consells per a la transformació, comentar si són aplicables al centre educatiu.

 ▪ Observar l’exercici que es proposa per treballar aquest eix temàtic.

2. Contrastos

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb el professorat
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2b. World Cafè (20’)
La dinàmica del World Cafè tracta de realitzar conversacions en un ambient afable a partir de les quals es 
pretén arribar a construir una idea general del tema tractat a través del debat i del diàleg a mesura que les 
persones van canviant de taula. A través d’aquesta dinàmica es tracta d’afavorir el descobriment de noves 
perspectives sobre els temes tractats, amb l’objectiu de tenir un coneixement ampli i un pensar col·lectiu.

Abans d’iniciar l’activitat, l’educadora posarà en context l’activitat del World Cafè, així com les preguntes 
sobre els temes tractats durant aquesta segona fase. La descripció de l’activitat és la següent:

 ▪ PREPARACIÓ DE L’ESPAI. El World Cafè es duu a terme en una sala àmplia, on es trobaran dos grups 
de taules. En cada grup hi haurà un paperògraf amb un tema diferent escrit, en forma de pregunta, 
com són:

 ▪ Com podem treballar l’Ètica de la Cura en els següents espais?

 ▪ Com podem tractar l’Economia Social i Solidària en els següents espais?

Els espais que s’assenyalaran a cada una de les temàtiques (i per tant als paperògrafs) seran el centre 
educatiu (que més endavant ens servirà per tenir propostes per l’espai mixte amb l’alumnat) així com 
també el barri i el món (per tenir propostes per a l’artivisme).

Per facilitar la comprensió de la temàtica que es treballarà en cada taula es disposarà de materials que 
recordaran els conceptes tractats a l’aula durant aquesta segona fase i es proposaran un seguit de 
preguntes que facilitin la formulació de propostes. Es poden consultar aquests materials a l’Annex 1.

 ▪ Les PARTICIPANTS es dividiran en dos grups i cada grup s’ubicarà en una taula.

 ▪ MODERADORES. En cas que el nombre ho permeti, les moderadores seran les educadores. Si no es 
compta amb prou educadores es comptarà amb la participació del professorat com a moderadores. 
Aquestes persones es dividiran en 2 moderadores per taula, on una serà qui apuntarà en la fulla totes 
les idees que van sorgint així com els elements claus esmentats per cada grup i l’altra serà l’encarregada 
de dinamitzar el debat per tal de formular propostes en cada un dels grups.

Un cop canviats els grups de taula (passats 10 minuts), la moderadora que apunta informarà al nou 
grup que arriba sobre les idees elaborades pel grup anterior, per tal de posar-los en context, i de manera 
que cada grup pugui sumar les seves propostes i idees a les anteriors i així poder enriquir-se les unes de 
les altres. Es tracta, de crear un contingut acumulatiu.

La figura de la moderadora és clau ja que tractarà de dinamitzar la taula per tal d’aportar coneixement 
al grup, ajudar per a que puguin fer un bon paper per a la construcció de la idea conjunta, a més a més 
d’intervenir més fàcilment davant discussions que es creïn entorn a aspectes de la temàtica. Aquestes 
seran les úniques persones que no es mouran de la seva taula durant tot l’exercici.

 ▪ El paper de l’EDUCADORA serà vetllar per al compliment òptim de l’activitat a més a més de promoure 
la participació activa de les participants.

 ▪ TEMPOS. Cal fixar-se també en els tempos d’aquesta activitat per tal de donar importància a totes les 
temàtiques i grups, i aquest serà el següent:

 ▪ Presentació, assignació de rols i explicació funcionament del World Cafè 2’

 ▪ 1a ronda 9’

 ▪ 2a ronda 9’

Si es creu que 9’ per ronda és excessiu es poden reduir aquests temps i aprofitar per, a continuació, 
dedicar més estona a l’avaluació del mòdul (3a).

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb el professorat
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3a. Recull d’avaluació (10’)
Un cop els grups de professorat hagin passat per les dues taules, les moderadores posaran en comú els 
aspectes més rellevants que han recollit de la fulla de conclusions amb l’objectiu de compartir les idees 
recollides.

En aquest moment el professorat farà un breu torn d’opinions per si volen afegir, eliminar o destacar al-
guna de les propostes i d’aquesta manera s’obtindran les idees i propostes resultants de cada temàtica.

Es comenta també que les propostes relacionades amb el centre educatiu s’aprofitaran per l’espai mixt 
amb l’alumnat.

3b. Valorem l’Espai de Reflexió amb el Professorat (5’)
Per tal de fer el tancament de la sessió i dels dos Espais de Reflexió amb el professorat es demanarà que 
apuntin en un post-it:

 ▪ Una emoció que hagin sentit durant el desenvolupament dels espais.

 ▪ Quelcom que hagin descobert a través dels continguts o dinàmiques realitzades durant aquestes 
sessions

 ▪ Algun recurs que hagin trobat útil per utilitzar a l’aula o en la seva pràctica docent  

3. Avaluació

REFLEXIÓ PROFESSORAT. SESSIÓ 2
Espais de reflexió amb el professorat
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CONCEPTES 
CLAU
Participació, emoció, convivència, 
mecanismes de participació, 
responsabilitat col·lectiva, compromís.

IDEA FORÇA
Participació + emoció = convivència

Reflexió mixt
SESSIÓ ÚNICA durada 1h l'aula

Espais de reflexió mixt alumnat-
professorat primària
Es presenta la sessió de tancament de la segona fase del projecte Com vivim? 
Convivint: per una escola i un món sostenible i de pau a través d’aquest espai 
de reflexió mixt.

Es tracta de viure una assemblea entre alumnat i professorat amb tot el que 
implica aquest format participatiu. L’objectiu d’aquesta assemblea és definir 
els passos, estratègies i responsables per dur a terme les propostes elaborades 
durant aquesta segona fase de la campanya. Prèviament a l’assemblea es trien 
les propostes (elaborades durant el Wolrd Cafè de l’Espai de Reflexió II) que 
més interès generen. Així doncs, es dedica l’assemblea a arribar a un consens 
sobre quina seria la millora manera d’aplicar aquesta estratègia, quins passos 
caldria seguir per acabar implementant-la i qui es responsabilitza de cada tasca. 
D’aquesta manera al finalitzar la sessió es crea un document de compromís on 
s’assenyala quina és la proposta que es comprometen a aplicar com a centre 
i quan revisaran si s’ha implementat (data). Aquesta/es propostes podran in-
tegrar-se al Pla de Convivència del Centre o al Pla d’Acció Tutorial com a bona 
pràctica a favor de la convivència.
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OBJECTIUS
 ▪ Viure l’assemblea com a exemple de format participatiu.
 ▪ Extreure estratègies entre tots els membres de la comunitat educativa per 

incorporar les propostes tractades en la quotidianitat, a través també dels projectes 
de convivència o els Plans d’Acció Tutorial. 

 ▪ Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius a favor de la 
convivència al centre.

Fitxes d’estats meteorològics, fitxa 
per signar el compromís. Papelògrafs 
treballats en el World Cafè o el recull 
de les propostes que es van escriure.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula amb espai lliure disponible.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació  
de la sessió
Agraïments pel procés. 
Roda emocional. 
Estructura de la sessió.

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(10’)

Selecció de les 
propostes
Torns de paraula per 
defensar les propostes 
i votacions.

Assemblea
Assignació de 
rols i vivència de 
l’assemblea.

SEGONA PART
Contrastos  
(40’)

Compromís 
Signatura del 
compromís.

TERCERA PART
Avaluació  
(10’)

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat primària
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1a. Presentació de la sessió (10’)
Es demana l’alumnat i el professorat que formin part de la mateixa rotllana. El professorat participant 
d’aquesta sessió, es recomana que sigui el que s’ha implicat en el desenvolupament de les sessions i el 
que estigui responsabilitzat en temes de convivència al centre educatiu perquè la sessió pugui tenir millor 
continuïtat quant a les qüestions tractades (sobretot, en el compromís).

Les educadores introdueixen la sessió:

1. Agraïment del procés de revisió interna de l’escola/institut que s’ha compartit entre el centre educatiu i 
Akwaba durant la primera fase i el procés de formació i sensibilització externa (al barri) durant aquesta 
segona fase.

2. Per començar la sessió es proposa fer una roda emocional a través de diferents fenòmens meteoro-
lògics. Es mostren les fitxes, col·locant-les al terra i cada persona explica quin fenomen meteorològic 
descriu el seu estat d’ànim i, si es vol, el per què.

Mostra de les fitxes:

3. Es comenta l’estructura de la sessió i els objectius.

 ▪ L’estructura de la sessió inclou la selecció de les propostes que es treballaran durant aquest espai 
i l’assemblea on parlarem com aplicar aquestes propostes, la qual durarà 30 minuts. Es finalitzarà 
amb la signatura d’un compromís. 

 ▪ Els objectius són: 

 ▪ Viure l’assemblea com a exemple de format participatiu 

 ▪ Trobar estratègies o crear espais de participació on es puguin aplicar les propostes formulades 
durant aquesta segona fase sobre Ètica de la Cura.

 ▪ Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius a favor de la convivència al centre.

 ▪ La nevera. Es presenta la nevera com un espai (pot ser un dibuix a paper kraft o a la pissarra) on s’ani-
ran apuntant els temes que surtin però que no es poden abordar en la sessió actual, per manca de 
temps. Aquests elements que vagin sortint es podran tractar en sessions posterior de forma interna 
al centre educatiu o a la segona fase del projecte Com vivim? Convivint.

1. Activació dels coneixements previs

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat primària
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2a. Selecció de les propostes (10’)
Per fer una selecció de les propostes es portaran el paperògrafs realitzats durant el segon espai de reflexió, 
on a través d’un World Cafè es van discutir i elaborar propostes per treballar l’Ètica de la Cura al centre 
educatiu, al barri i al món.

L’alumnat disposarà dels paperògrafs col·locats en algun espai visible de la seva aula, de manera que el 
puguin observar fàcilment.

 ▪ Alguna persona voluntària podrà llegir les propostes que es van assenyalar.

 ▪ Un cop llegides totes les propostes s’obrirà un torn de paraula on cadascú pugui defensar les pro-
postes que trobi més útils o interessants per aplicar l’Ètica de la Cura. S’intenta que durant aquest torn 
de paraula cap persona monopolitzi l’espai i que, a ser possible, no es repeteixin torns de paraules.

 ▪ Un cop s’hagin recollit les diverses opinions es passa a explicar el sistema de “votació” de les pro-
postes. Cada alumne/a disposarà de 2 gomets, els quals haurà de col·locar en les propostes que trobi 
més interessants per tractar durant aquest mateix espai mixt. Per realitzar la votació, aquests hauran 
d’escollir entre:

 ▪ 1 de les propostes relacionades amb el centre educatiu.

 ▪ 1 de les propostes relacionades amb el barri o amb el món.

Un cop realitzades les votacions es farà el recompte per veure quines propostes es tractaran durant la 
propera activitat, l’assemblea.

S’aprofita també aquest moment per explicar que el professorat a dut a terme el mateix procés que elles, 
realitzant el World Cafè i seleccionant una de les propostes per tractar-la durant aquest espai mixt.

Així doncs, l’ordre amb el qual es tractaran les propostes durant l’assemblea serà:

 ▪ La proposta més votada en relació amb l’Ètica de la Cura al centre educatiu.

 ▪ La proposta que el professorat ha seleccionat del seu espai de reflexió.

 ▪ La proposta més votada en relació amb l’Ètica de la Cura al barri i el món.

2b. Assignació de rols (5’)
 ▪ Qui pren nota dels acords 

 ▪ Qui dóna la paraula (amb acompanyament d’educadora) i utilitzant el tòtem

 ▪ Qui controla el temps 

 ▪ Qui modera per vetllar l’escolta entre participants

2c. Assemblea (25’)
a) Recull sobre què s’ha posat en pràctica al centre. (5’)

 ▪ Ja s’ha aplicat alguna de les propostes al centre educatiu? En cas afirmatiu, quina? Es podria millo-
rar? Com?

b) Cada una de les propostes definides a l’ordre anterior (3 propostes) es guiarà a través de les següents 
preguntes (utilitzant com a màxim 10’ per cada proposta):

 ▪ Aquesta proposta s’està aplicant d’alguna manera? (Encara que sigui en un altre espai que no té res 
a veure o que no sigui un espai dedicat a això) En cas afirmatiu, com?

 ▪ Com ens agradaria que es tractés aquesta proposta? Que podem fer nosaltres? Que pot fer el pro-
fessorat? Com podem treballar de manera conjunta? (Esmentar tasques i assenyalar qui hauria d’en-
carregar-se de realitzar-les)

 ▪ Quins passos o quina estratègia hem de seguir perquè s’acabi aplicant aquesta proposta? Qui es 
responsabilitza de fer-los o de supervisar que es facin? (Numerar-los i posar un responsable)

 ▪ Quin límit marquem per revisar si s’està aplicant en un futur? (Quan, qui...)

2. Contrastos

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat primària
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3a. Compromís (10’)
SIGNATURES

L’alumnat i el professorat participant signa el compromís d’aplicar les propostes que s’hagin tractat. Cadrà 
omplir un compromís per cada proposta. L’hauran de signar tot l’alumnat i professorat present.

 ▪ Fotografies del desenvolupament de la sessió. 

 ▪ Compromís emplenat i signat.

3. Avaluació

4. Material que l’educadora ha de 
recollir d’aquest taller

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat primària
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Espais de reflexió mixt alumnat-professorat primària
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CONCEPTES 
CLAU
Participació, emoció, convivència, 
mecanismes de participació, 
responsabilitat col·lectiva, compromís.

IDEA FORÇA
Participació + emoció = convivència

Reflexió mixt
SESSIÓ ÚNICA durada 1h l'aula

Espais de reflexió mixt alumnat-
professorat secundària
Es presenta la sessió de tancament de la segona fase del projecte Com vivim? 
Convivint: per una escola i un món sostenible i de pau a través d’aquest espai 
de reflexió mixt.

Es tracta de viure una assemblea entre alumnat i professorat amb tot el que 
implica aquest format participatiu. L’objectiu d’aquesta assemblea és definir 
els passos, estratègies i responsables per dur a terme les propostes elaborades 
durant aquesta segona fase de la campanya. Prèviament a l’assemblea es trien 
les propostes (elaborades durant el Wolrd Cafè de l’Espai de Reflexió II) que 
més interès generen. Així doncs, es dedica l’assemblea a arribar a un consens 
sobre quina seria la millora manera d’aplicar aquesta estratègia, quins passos 
caldria seguir per acabar implementant-la i qui es responsabilitza de cada tasca. 
D’aquesta manera al finalitzar la sessió es crea un document de compromís on 
s’assenyala quina és la proposta que es comprometen a aplicar com a centre 
i quan revisaran si s’ha implementat (data). Aquesta/es propostes podran in-
tegrar-se al Pla de Convivència del Centre o al Pla d’Acció Tutorial com a bona 
pràctica a favor de la convivència.
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OBJECTIUS
 ▪ Viure l’assemblea com a exemple de format participatiu.
 ▪ Extreure estratègies entre tots els membres de la comunitat educativa per 

incorporar les propostes tractades en la quotidianitat, a través també dels projectes 
de convivència o els Plans d’Acció Tutorial. 

 ▪ Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius a favor de la 
convivència al centre.

Fitxes d’estats meteorològics, fitxa 
per signar el compromís. Papelògrafs 
treballats en el World Cafè o el recull 
de les propostes que es van escriure.

MATERIAL DE 
L’EDUCADORA

Aula amb espai lliure disponible.

REQUISITS 
TÈCNICS

DINÀMICA

Presentació  
de la sessió
Agraïments pel procés. 
Roda emocional. 
Estructura de la sessió.

PRIMERA PART
Activació de 
coneixements previs 
(10’)

Selecció de les 
propostes
Torns de paraula per 
defensar les propostes 
i votacions.

Assemblea
Assignació de 
rols i vivència de 
l’assemblea.

SEGONA PART
Contrastos  
(40’)

Compromís 
Signatura del 
compromís.

TERCERA PART
Avaluació  
(10’)

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat secundària
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1a. Presentació de la sessió (10’)
Es demana l’alumnat i el professorat que formin part de la mateixa rotllana. El professorat participant 
d’aquesta sessió, es recomana que sigui el que s’ha implicat en el desenvolupament de les sessions i el 
que estigui responsabilitzat en temes de convivència al centre educatiu perquè la sessió pugui tenir millor 
continuïtat quant a les qüestions tractades (sobretot, en el compromís).

Les educadores introdueixen la sessió:

1. Agraïment del procés de revisió interna de l’escola/institut que s’ha compartit entre el centre educatiu i 
Akwaba durant la primera fase i el procés de formació i sensibilització externa (al barri) durant aquesta 
segona fase.

2. Per començar la sessió es proposa fer una roda emocional a través de diferents fenòmens meteoro-
lògics. Es mostren les fitxes, col·locant-les al terra i cada persona explica quin fenomen meteorològic 
descriu el seu estat d’ànim i, si es vol, el per què.

Mostra de les fitxes:

3. Es comenta l’estructura de la sessió i els objectius.

 ▪ L’estructura de la sessió inclou la selecció de les propostes que es treballaran durant aquest espai 
i l’assemblea on parlarem com aplicar aquestes propostes, la qual durarà 30 minuts. Es finalitzarà 
amb la signatura d’un compromís. 

 ▪ Els objectius són: 

 ▪ Viure l’assemblea com a exemple de format participatiu 

 ▪ Trobar estratègies o crear espais de participació on es puguin aplicar les propostes formulades 
durant aquesta segona fase sobre Ètica de la Cura.

 ▪ Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius a favor de la convivència al centre.

 ▪ La nevera. Es presenta la nevera com un espai (pot ser un dibuix a paper kraft o a la pissarra) on s’ani-
ran apuntant els temes que surtin però que no es poden abordar en la sessió actual, per manca de 
temps. Aquests elements que vagin sortint es podran tractar en sessions posterior de forma interna 
al centre educatiu o a la segona fase del projecte Com vivim? Convivint.

1. Activació dels coneixements previs

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat secundària
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2a. Selecció de les propostes (10’)
Per fer una selecció de les propostes es portaran el paperògrafs realitzats durant el segon espai de reflexió, 
on a través d’un World Cafè es van discutir i elaborar propostes per treballar l’Ètica de la Cura, l’Economia 
Social i Solidària i la Comunicació NoViolenta al centre educatiu, al barri i al món.

L’alumnat disposarà dels paperògrafs col·locats en algun espai visible de la seva aula, de manera que el 
puguin observar fàcilment.

 ▪ Alguna persona voluntària podrà llegir les propostes que es van assenyalar.

 ▪ Un cop llegides totes les propostes s’obrirà un torn de paraula on cadascú pugui defensar les pro-
postes que trobi més útils o interessants per aplicar cada un dels temes esmentats. S’intenta que durant 
aquest torn de paraula cap persona monopolitzi l’espai i que, a ser possible, no es repeteixin torns de 
paraules.

 ▪ Un cop s’hagin recollit les diverses opinions es passa a explicar el sistema de “votació” de les propos-
tes. Cada alumne/a disposarà de 9 gomets, els quals haurà de col·locar en les propostes que trobi més 
interes-sants per tractar durant aquest mateix espai mixt. Per realitzar la votació, aquests de col·locar 
un gomet a una de les propostes de cada apartat (3 temes amb 3 espais cada tema —> 9 apartats).

Un cop realitzades les votacions es farà el recompte per veure quines propostes es tractaran durant la 
propera activitat, l’assemblea.

S’aprofita també aquest moment per explicar que el professorat a dut a terme el mateix procés que elles, 
realitzant el World Cafè i seleccionant una de les propostes per tractar-la durant aquest espai mixt.

Així doncs, l’ordre amb el qual es tractaran les propostes durant l’assemblea serà:

 ▪ La proposta més votada en relació al centre educatiu.

 ▪ La proposta que el professorat ha seleccionat del seu espai de reflexió.

 ▪ La proposta més votada en relació al barri i el món.

Tot i això, els resultats d’aquestes votacions es lliuraran al professorat del centre educatiu (a part de 
l’alumnat que ja l’haurà vist) perquè puguin saber quines són les propostes que generen més interès per 
ser tractades des de l’alumnat. Així doncs, en cas que es vulguin seguir treballant aquestes propostes de 
manera autònoma disposaran d’aquest recompte.

2b. Assignació de rols (5’)
 ▪ Qui pren nota dels acords 

 ▪ Qui dóna la paraula (amb acompanyament d’educadora) i utilitzant 
el tòtem

 ▪ Qui controla el temps 

 ▪ Qui modera per vetllar l’escolta entre participants

2. Contrastos

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat secundària

Tòtem per establir escolta
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2c. Assemblea (25’)
a) Recull sobre què s’ha posat en pràctica al centre. (5’)

 ▪ Ja s’ha aplicat alguna de les propostes al centre educatiu? En cas afirmatiu, quina? Es podria millo-
rar? Com?

b) Cada una de les propostes definides a l’ordre anterior (3 propostes) es guiarà a través de les següents 
preguntes (utilitzant com a màxim 10’ per cada proposta):

 ▪ Aquesta proposta s’està aplicant d’alguna manera? (Encara que sigui en un altre espai que no té res 
a veure o que no sigui un espai dedicat a això) En cas afirmatiu, com?

 ▪ Com ens agradaria que es tractés aquesta proposta? Que podem fer nosaltres? Que pot fer el pro-
fessorat? Com podem treballar de manera conjunta? (Esmentar tasques i assenyalar qui hauria d’en-
carregar-se de realitzar-les)

 ▪ Quins passos o quina estratègia hem de seguir perquè s’acabi aplicant aquesta proposta? Qui es 
responsabilitza de fer-los o de supervisar que es facin? (Numerar-los i posar un responsable)

 ▪ Quin límit marquem per revisar si s’està aplicant en un futur? (Quan, qui...)
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3a. Compromís (10’)
SIGNATURES

L’alumnat i el professorat participant signa el compromís d’aplicar les propostes que s’hagin tractat. Cadrà 
omplir un compromís per cada proposta. L’hauran de signar tot l’alumnat i professorat present.

 ▪ Fotografies del desenvolupament de la sessió. 

 ▪ Compromís emplenat i signat.

3. Avaluació

4. Material que l’educadora ha de 
recollir d’aquest taller

REFLEXIÓ MIXT
Espais de reflexió mixt alumnat-professorat secundària
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Marc conceptual 
i recomanacions 
A continuació es presenta el document “Marc conceptual i recomanacions” 
creat el 2019 per EduAlter, associació que treballa per a la Justícia Global 
(http://nova.edualter.org/ca). L’associació ha col·laborat amb la Fundació 
Akwaba compartint una base teòrica i reflexions sobre l’economia social i so-
lidària amb una visió de la justícia global i un enfocament de gènere basat en 
drets humans, EGBDH. 

EduAlter ha elaborat aquest material, que es va introduir en les formacions amb 
l’equip d’educadores d’Akwaba per construir un discurs comú en temes de pau 
i sostenibilitat econòmica i social, tot apostant per la convivència als centres 
educatius.

A continuació, es treballa la sostenibilitat econòmica i social com a dret humà, 
que es desenvolupa a través de l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària. 
També es presenten recomanacions pedagògiques per fer un apropament a 
aquests temes tan complexos i poder treballar-los en profunditat amb l’alum-
nat i el professorat a través dels mòduls formatius proposats en aquesta guia 
pedagògica. 

Autoria del marc conceptual, EduAlter: Clara Massip, Joan Rius i Mariano Flores.  
Títol del document: Fomentant altres relacions a l'escola i al món, a favor de la Justícia Global i la sostenibilitat de la vida.
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SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA, SOCIAL I 
ECOLÒGICA
L’objectiu d’aquest document és introduir els con-
ceptes fonamentals que vehiculen la campanya 
“Com vivim? Convivint: per a una escola i 
un món sostenible i de pau”. Aquest segon 
document (el primer, elaborat per AHEAD l’any 
2018 aprofundeix en els conceptes de Cultura de 
Pau, Enfocament de Drets i elements de la Carta 
de la Terra) proposa una reflexió i anàlisi crítica del 
model econòmic estès pel planeta, alhora que vol 
posar en valor experiències de relacions econòmi-
ques alternatives i transformadores, orientades a 
l'horitzó de la Justícia Global.

En definitiva, es pretén acostar alguns elements 
conceptuals que facilitin la construcció d'un ima-
ginari de sostenibilitat econòmica, social i medi-
ambiental. Aquesta interrelació entre els diferents 
aspectes de la vida humana és essencial per tal de 
generar canvis que puguin fer front als problemes 
del món global i complex en el qual vivim.

Tant el volum d’activitat econòmica, com el nivell 
d’interconnexió entre les diferents societats mun-
dials han arribat als seus màxims històrics. Mai 
abans en la història de la humanitat s’havien ex-
plotat de forma tan intensa els béns naturals del 
planeta, mai en tots els segles d’existència huma-
na s’havien consumit, llençat i tornat a consumir 
tants productes com ara, i mai la desigualtat en 
la distribució de la riquesa generada per aquestes 
activitats havia estat tan àmplia i sistemàticament 
reforçada com ho està actualment1.

Aquest model econòmic és obsolet en tant que es 
troba a l’origen de les desigualtats socials i econò-

miques que pateix la població mundial, així com 
dels canvis climàtics que estan accelerant el crei-
xement d’aquestes desigualtats i posant en perill 
la mateixa sostenibilitat de la vida.

La pol·lució generada per aquesta activitat ja  
ha desencadenat conseqüències mediambientals 
greus que han acabat derivant en crisis humani-
tàries per manca d’aigua, de menjar o de lloc on 
viure. La interconnexió entre el model capitalista 
de consum, l’escalfament global i la conflictivitat 
social és tan estreta, que fins i tot conflictes com 
els de Síria tenen relació amb les sequeres viscu-
des per la població en la primera dècada del segle 
XXI’.

Sense justícia ecològica i econòmica no pot ha-
ver-hi justícia social. Sense sostenibilitat ecològica 
i social no pot haver-hi pau. En aquest sentit, pro-
posem una relectura ampliada de la “Carta de la 
Terra”2, el document de referència de la campanya, 
i assumim que per combatre les conseqüències de 
les desigualtats i el malbaratament de recursos cal 
afrontar-los des d’una perspectiva complexa i múl-
tiple.

En concret, cal afrontar el canvi des dels quatre 
aspectes en què es fonamenta la Carta de la Terra:

• “Respecte i cura de la comunitat de la vida”,

• “Integritat ecològica”,

• “Justícia social i econòmica”

• “Democràcia, no-violència i pau”.

PER A UNA ESCOLA I UN MÓN 
SOSTENIBLE I EN PAU,  
POSEM LA VIDA AL CENTRE

1 Lee K., Yach D. & Kamradt-Scott A. (2012) Globalization and health. A Merson M., Black R. & Mills A., eds. Global health diseases, 
programs, systems and policies. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning, pp. 885-91.
2 Declaració Internacional "La Carta de la Terra", aprovada per l'ONU i avalada per la UNESCO, París, març 2000.

El planeta no podrà abastir la 
demanda de consum generada per 
la població creixent, tal com està 
plantejat el model econòmic actual. 

“Només després que l'últim arbre 
hagi estat tallat. Només després 
que l'últim riu hagi estat enverinat. 
Només després que l'últim peix 
hagi estat pescat. Només llavors 
descobriràs que els diners no es 
poden menjar." 
Profecia dels indis crees.
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L’EDUCACIÓ PER A  
UNA ECONOMIA DES DE 
LA SOSTENIBILITAT
Educar per posar la vida al centre requereix d'una 
obertura a diferents enfocaments, visions i assajos 
tan diversos i complexos com la mateixa vida. En 
la sèrie de documents conceptuals de la campa-
nya Com vivim? Convivint, s'han fet algunes 
apostes de reflexió i metodològiques des de diver-
ses perspectives.

En aquesta ocasió aprofundirem en l'àmbit social i 
econòmic des d'una perspectiva crítica i amb una 
sensibilitat especial cap a les relacions econòmi-
ques que puguin provocar situacions d’injustícia 
o desigualtat, amb la voluntat de comprendre els 
mecanismes que regulen la propietat, la pro-
ducció i els intercanvis i prendre consciència 
dels valors i actituds en els quals se sustenten per 
contribuir a la construcció d'una economia més 
justa a nivell local i global3.

El repte principal amb què ens trobem per educar 
en la sostenibilitat econòmica i social és transfor-
mar la idea preconcebuda sobre economia que 
s'ha fomentat i generalitzat. Per a aquest canvi de 
mirada és necessari plantejar-nos alguns punts de 
partida clars que ens ajudin a interioritzar aquesta 
perspectiva4.

Un primer punt és assumir que l'economia és bo-
nica, que està formada per fets vitals i relacions, i 
és l'àmbit on ens fem preguntes il·lusionats, com: 
què vull fer? què necessito i necessitem? com em 
ve de gust viure? per què em plantejo aquest i no 
un altre estil de vida? altres persones es plante-
gen el mateix que jo?, com podem organitzar la 
vida en conjunt, en relació, en dependència o col-
laboració?

Un altre punt de partida en què és important edu-
car és el reconeixement del pes que té l'ac-
tual sistema (amb els seus mecanismes i valors 
predominants) per contribuir a una desigual distri-
bució de recursos i béns, així com del mal ús inten-
siu que es fa de la naturalesa i la desproporcionada 
prioritat de poder i decisió que tenen determinats 
sectors de la població sobre qüestions de vida i 
benestar (sistema fiscal, intercanvi, propietat, tre-
ball, estalvi, inversió).

L'enfocament actual, resultat d'un procés histò-
ric de predomini interessat d'una tesi sobre unes 
altres, contribueix a negativitzar diferents ele-
ments que des d'una altra òptica poden ser molt 
ben valorats: com la característica impredicti-
ble de la humanitat, la incertesa, la complexitat. 
El model hegemònic insisteix en l'interès per la re-
gulació de l'escassetat i la limitació, prioritzant 
la prevalença del lucre i la competitivitat.

Tot això caracteritza l'economia com una cièn-
cia fosca i especialment lligada a una sola repre-
sentació d'anàlisi i indicadors, com poden ser les 
estadístiques macroeconòmiques o les finances 
amb pautes de comportament lucratiu o especu-
latiu.

Per això és important plantejar-nos com fer relats 
inclusius i humanitzats de l’economia. Es 
tracta de donar a conèixer, analitzar, qüestionar i 
construir alternatives a relacions econòmiques ba-
sades en la justícia. Qüestionar i deconstruir la cre-
ença de la inevitabilitat del mercat, fomentar 
i analitzar les propostes de consum responsable, 
consum col·laboratiu, economia solidària. Difon-
dre i fer visibles o recuperar pràctiques d'altres tra-
dicions o moments històrics.

3 Competències per transformar el món Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l'escola, Massip C., Barbeito C., Egea A., 
Flores M. Editorial Graó, 2018
4 Aquests punts de partida s'extreuen del document elaborat per Joana Conill per al projecte Millora de la difusió de materials 
d’EpD de qualitat. Criteris de consens i ús d'eines digitals, per a l’eix de Sostenibilitat Econòmica i Social.

Il·lustració: relatoria gràfica de la trobada per a preparar  
el Fòrum Social Mundial d'Economies Transformadores  

(abril 2019)
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LA SOSTENIBILITAT A 
NIVELL GLOBAL, ODS: 
CONTRADICCIONS I 
REPTES
Per tal que la sostenibilitat econòmica, social i 
ecològica es pugui concretar en polítiques pú-
bliques i accions específiques, cal que els Estats 
i els organismes internacionals es posin d’acord i 
es comprometin amb mesures concretes i eficaces 
que tinguin un compliment efectiu.

En el marc de l’Agenda 2030, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats el 
15 de setembre de 2015 per 193 països a l’Assem-
blea General de Nacions Unides, incorporen qües-
tions importants relacionades amb la desigualtat i 
la pobresa extrema, els patrons de consum no sos-
tenible i la degradació ambiental. Malgrat això, hi 
ha incoherències que posen en dubte que els ODS 
representin un canvi substancial en la millora del 
benestar de la humanitat.

En primer lloc, el model de desenvolupament im-
plícit en els ODS, fins i tot amb la seva versió sos-
tenible (Objectiu 8), es basa en la idea de creixe-
ment econòmic, i en cap moment té en compte 
que el nivell actual d’explotació dels béns naturals 
i ambientals suposa que més creixement condu-
eix a menys benestar, com defensen els teòrics del 
decreixement5.

D’altra banda, en cap moment es posa de mani-
fest la impossibilitat d’universalitzar aquest model 
de desenvolupament. Malgrat que en l’objectiu 
12 es parla de promoure un model de consum 
i de producció socialment sostenibles, que 
haurien de garantir la satisfacció de les necessitats 
humanes fonamentals de la població mundial, 
aquest no es vincula amb l’imperatiu de limitar el 
consum del nord global.

D’altra banda, els ODS ignoren la multidimensio-
nalitat de la pobresa i la fam (objectius 1 i 2), i no 
fan un plantejament que suposi incidir sobre les 
seves causes, com la distribució desigual de la 
renda emanada dels mercats capitalistes, la ine-
xistència d’una regulació dels mercats de treball i 
d’aliments a nivell global, o la manca d’una acció 
redistribuitiva per part dels Estats, entre d’altres.

Una altra mancança important és la invisibilitza-
ció dels sabers i les pràctiques de pobles no 
occidentals i col·lectius no hegemònics respecte 
a moltes qüestions com la salut (en l’objectiu 3 
entesa des d’un punt de vista occidental, tecnifi-
cat i farmacolitzat, que tracta les malalties i no les 
persones); l’educació (en l’objectiu 4 es transmet 
un model d’educació sustentat en la colonitalitat 
del saber i del ser, que ignora les diferents identi-
tats ètniques, religioses i de gènere); i en l’equitat 
de gènere (tractada en l’objectiu 5 des d’una lògi-
ca heterosexual i binària, que invisibilitza tots els 
gèneres queer)6.

A l’hora d’abordar necessitats com la de garantir 
la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua 
(objectiu 6), accedir a una energia assequible, se-
gura i sostenible (objectiu 7), combatre el canvi 
climàtic (objectiu 13), o conservar i utilitzar de 
forma sostenible els recursos naturals (objectius 
14 i 15), els ODS deixen de banda qüestions clau 
per revertir l’actual model, com són la mercanti-
lització, l’explotació industrial i l’esgotament dels 
béns naturals i ambientals, amb la consegüent 
contaminació, desertificació, degradació i pèrdua 
de biodiversitat del planeta.

Cal esmentar també l’existència d’incoherències 
entre alguns dels objectius i les polítiques dels 
Estats signants. És el cas de l’Objectiu 16, que 
compromet els Estats a “promoure societats 
pacífiques”, mentre que els països occidentals 
signataris són els principals venedors d’armes del 
món. O de l’objectiu 13, que obliga a “adoptar 
mesures urgents per combatre el canvi climàtic”, 
quan hi ha països signataris que ni tan sols ac-
cepten l’existència d’aquest fenomen7. En aquest 
aspecte, cal remarcar també el fet que molts dels 
països occidentals que van signar els ODS, s’havi-
en oposat dos mesos abans a un acord fonamen-
tal per reduir el frau i l’evasió fiscal, element 
essencial per lluitar contra les desigualtats8.

El model de desenvolupament 
implícit en els ODS, fins i tot amb 
la seva versió sostenible (Objectiu 
8), es basa en la idea de creixement 
econòmic

5 (Latouche, S. 2006) Citat a Hidalgo-Capitán, A.L., García-Álvarez, S., Cubillo-Guevara, A.P. i Medina-Carranco, N. Los objetivos del 
buen vivir a escala global. Una crítica de los objetivos de desarrollo sostenible y una propouesta alternativa transmoderna. Documentos 
de Trabajo del proyecto OBV-ODS, 2018
6 Ibídem
7 Gómez Gil, Carlos. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica, en PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global. 
Nº 140 2017/2018, pp. 107-118.
8 Cimera de Finançament per al Desenvolupament d’Addis Abeba, Juliol 2015.
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A nivell més general, en la redacció dels ODS es 
fa ús de termes molt imprecisos com fomentar, 
millorar, valorar, modernitzar, potenciar, promou-
re..., una manca de concreció que dificulta la 
seva aplicació. Però encara és més important la 
manca de disponibilitat i de qualitat de les dades 
existents per a molts països empobrits, que posa 
en perill la validesa, efectivitat i assoliment dels 
ODS.

A tot això, se suma la inexistència de compromi-
sos vinculants, de manera que l’Agenda 2030 
no estableix cap tipus de sanció per als països que 
facin activitats o creïn polítiques contradictòries 
amb els ODS9.

Si es vol avançar cap a un model de justícia social 
i econòmica que millori el benestar de la huma-
nitat, resulta imprescindible, a més de revisar la 
coherència i el compromís del nord global amb 
aquests objectius, conèixer la situació real dels 
drets humans als diferents països. És fonamental 
poder vincular les metes de l’Agenda de Desen-
volupament 2030 amb les recomanacions dels 
diversos tractats i convencions dels drets 
humans10, tenint una cura especial a preveure les 
recomanacions dels tractats que fan referència als 
col·lectius més vulnerabilitzats11.

VULNERACIÓ DE DRETS I 
VIOLÈNCIA DERIVADA  
DEL SISTEMA
Les conseqüències com a espècie i per al planeta 
del comportament "suïcida" del sistema eco-
nòmic dominant han fet emergir en els últims 
anys diferents iniciatives globals de resistència i 
coordinació per a denunciar els efectes negatius 
d’aquest comportament per a la vida, i oferir al-
ternatives de relacions econòmiques més justes.

Procedent de l'anomenat "Sud Global", la Campa-
nya per un Currículum Global d'Economia Social 
i Solidària pretén posar en valor la tendència de 
molts territoris que busquen i assagen noves ma-
neres de relació econòmica, incorporant enfo-
caments i perspectives diverses com la intercul-
turalitat crítica, els feminismes, la Cultura de Pau, 
la defensa dels drets col·lectius, etc.

La Campanya per un Currículum Global d'Econo-
mia Social i Solidària és una iniciativa que està en 
sintonia amb el que alguns autors anomenen mo-
viments de la societat civil global cap a la Gran 
Transició i per a una civilització planetària, on 
s'intenta superar el model actual d'economia des-
tructiva basat en l'explotació de la naturalesa, i les 
interaccions socials marcades per l'individualisme, 
la competència i la violència12.

Aquesta iniciativa contribueix a una alfabetitza-
ció ecopedagògica, que pot fer que més per-
sones llegeixin de forma crítica les seves realitats 
i comprenguin com els actes nocius per al medi 
ambient porten a les opressions per als éssers 
humans (aspectes antropocèntrics) i danys a tot 
el que conforma la Terra (aspectes biocèntrics). 
La campanya promou la comprensió política 
d'aquests actes i la resolució de problemes sobre 
com posar fi a les opressions socioambientals13 
(Misiaszek, 2017).

9 Kuskaya Barcelona. La doble moral de los ODM y ODS, 27 de gener 2019
10 Declaració Universal de Drets Humans, Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics
11 Drets Econòmics de les Dones, Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW sigles 
en anglès), Drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, entre altres.
12 Global Campaigns towards Sustainability and Ecopedagogical Literacies, Encyclopedia Of Educational Innovation, Chapter 79-
1, Springer Nature Singapore Pte Ltd
13 Misiaszek, Greg (2018) Educating the Global Environmental Citizen, New York: Routledge
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Per a lluitar per la pau i la sostenibilitat econòmi-
ca, social i ecològica cal començar per analitzar i 
posar en dubte molts dels supòsits, conceptes o 
idees base que sustenten la lògica del model 
capitalista actual estès per gairebé tot el planeta 
i que posa els beneficis i el creixement econòmic 
per sobre de les persones i del planeta14.

El continu creixement de la població de les metrò-
polis, juntament amb l’entrada en el lliure mercat 
de la terra i de la força de treball humana, fenò-
mens accelerats a partir de l’abolició del règim 
feudal i de la revolució industrial15, han enfortit 
una economia de mercat que només veu el po-
tencial benefici de les coses, ignorant completa-
ment el seu paper dins el cicle de la vida.

Aquest caràcter esbiaixat de la mentalitat eco-
nòmica ha provocat un seguit de ficcions que es 
troben a l’origen de les desigualtats socials i dels 
problemes ecològics actuals.

Aquestes ficcions són les següents:

• La producció està desvinculada de la 
vida16: La producció genera riquesa, i per tant ha 
d’augmentar perquè l’economia creixi. Però quan 
l’extracció de béns naturals és entesa també com a 
producció, englobant activitats com la mineria, la 
indústria del petroli, la indústria fustera i del paper, 
o fins i tot la pesca, llavors arribem a la paradoxa 
que per augmentar la producció cal elevar la inten-
sitat de l’extracció cada vegada més, la qual cosa 
suposa un estrès per a la capacitat de renovació 
dels recursos que l’ecosistema no pot assumir.

• La terra i el treball són substituïbles per 
capital: la riquesa només es pot generar explo-
tant els recursos i la mà d’obra a preus molt baixos 
per tal de maximitzar el benefici. Aquest sistema 
no és sostenible indefinidament.

• Produir més és sempre millor: en un món 
en què la riquesa es mesura amb el Producte Inte-
rior Brut dels països, les economies fortes són les 
que produeixen més. Però el PIB no distingeix en-
tre producció sostenible o insostenible, i per tant, 
si una explotació determinada està acabant amb 
tots els béns naturals que permeten la producció, 

o si la producció està fent inhabitable una regió 
sencera del país, per al PIB la producció segueix 
sent positiva17. Cal que canviem de paradigma per 
tenir en compte, a l’hora de mesurar el creixement, 
altres indicadors més enllà de la producció, com 
per exemple el medi ambient, la identitat cultural, 
els vincles socials, etc.18

• Treball és només el que es fa a canvi d’un 
salari: molts dels elements de la vida quotidiana, 
com la cura de la llar, la cura dels infants o de la 
gent gran, o les contribucions comunitàries, són 
treballs que no es consideren significatius des d’un 
punt de vista econòmic, perquè no generen rique-
sa ni són assalariats. Però des d’un punt de vista 
humà són fonamentals per a la reproducció i el 
manteniment de la vida.

UN SISTEMA ORIENTAT 
A EXPLOTAR LA 
REPRODUCCIÓ DE LA VIDA
El sistema capitalista actual se sosté a través d’una 
jerarquització estructural que posa al capdavall 
de l’escala de valoració el que per a les persones 
humanes és més important, és a dir: l’accés als 
aliments, a l’aigua potable, a una llar digna, les 
cures i la relació amb la comunitat; en definitiva, 
el dret a “la vida, la llibertat i la seguretat de la 
seva persona”19.

Aquesta situació "estructural" de menyspreu als 
elements més importants per a la reproducció i el 
manteniment de la vida fa recaure sobre les do-
nes un pes extremadament important pel que fa 
a la responsabilitat de les tasques de cures que 
fan possible la sostenibilitat de les persones i les 
comunitats.

A més de la violència que això comporta, pel fet 
que s’assignen rols socials, sense donar l’opció de 
revertir-los, es creen vulneracions sistèmiques de 
drets (econòmics, socials i culturals) i sobrecàrre-
ga d'esforç i de sofriment, contraris a la vida.

COM FUNCIONA EL SISTEMA 
ECONÒMIC ACTUAL?

14 Polanyi, K. (1944) The great transformation.
15 Ibid
16 Herrero, Y. (2013) Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica, nº16, 
segundo semestre 2013.
17 Article David Pilling sobre la inconveniència del PIB per a medir la riquesa dels països: https://elpais.com/elpais/2019/02/01/
ideas/1549019762_629559.html
18 Aquests indicadors ja els tenen en compte alguns països del món com Nova Zelanda, que ja ha iniciat un procés de canvi de 
paradigma que, en cas de ser sostingut en el temps, pot acabar sent un exemple dels possibles camins a seguir. Article a El País: 
https://elpais.com/elpais/2019/02/01/ideas/1549019762_629559.html
19 Universal Declaration of Human Rights, art. 3.
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UN SISTEMA 
CONTRADICTORI  
EN SI MATEIX
En la primera part d'aquest document expliquem 
alguns dels mites en els quals se sosté la idea de 
"creixement" i de "desenvolupament" econòmic. A 
continuació, aprofundirem encara més en les ma-
teixes contradiccions internes que té l'organització 
social del capitalisme tal com el coneixem actual-
ment.

David Harvey20 proposa una sèrie d'inquietants 
contradiccions del funcionament econòmic del 
capital que fan replantejar moltes de les aparents 
"lleis" de mercat i qüestionen el perquè de la pre-
valença d'un sistema que no es "deixa" regular 
malgrat les seves contradiccions.

Una de les principals contradiccions que acull el 
sistema econòmic actual basat en el capital és el 
seu mecanisme de funcionament i d'intercanvi bà-
sic: els diners. Si bé als inicis del model capitalis-
ta l'intercanvi a través de monedes que represen-
taven valors funcionava, avui dia existeix una greu 
tensió entre els valors d'ús i els valors de canvi en 
moltes de les operacions i relacions econòmiques, 
la idea de racionalitat del consum s'ha tergiversat 
tant que en moltes ocasions és difícil concretar o 
explicar la capacitat adquisitiva de les monedes i 
el valor real o imposat dels béns.

Altres punyents contradiccions del capitalisme, 
accentuades per les repetides crisis sofertes en les 
últimes dècades es refereixen als mecanismes de 
funcionament explicitats però no "realitzables": 
la incorporació del "treball" com una mercade-
ria més intercanviable per capital, la relació de la 
propietat privada amb la regulació estatal o 
l'apropiació "privada" de la riquesa comuna.

Harvey també identifica altres contradiccions que 
denomina "canviants": com la relació del capital 
amb la tecnologia, la imposició de "cànons" de 
divisió del treball, el suposat mecanisme de 
competència que ho resol tot de manera eficient 
(quan en realitat l'acumulació de capital es tras-
llada a una capacitat de persuasió política que 
genera monopolis i càrtels "legals").

I finalment, també s'exposen les contradiccions 
perilloses, de les quals ja hem parlat en aquest 
document, que tenen a veure amb la sospitosa 
inexistència de límits al creixement i a l'acu-

mulació de riquesa, la relació del capital amb 
la naturalesa o la distòpica possibilitat que el 
capital malgrat tot sobrevisqui a les seves pròpies 
contradiccions "pagant" el preu d'una població 
profundament malmesa, polaritzada i en-
frontada.

UN SISTEMA IMPOSAT: 
CAPITALISME, 
COLONIALISME I JUSTÍCIA 
EPISTÈMICA
Si analitzem la forma com va sorgir i s’ha anat im-
posant a tot el món el sistema capitalista al llarg 
de la història, observem que ho ha fet de forma 
autoritària i violenta, al contrari del que vol fer 
creure el relat que associa el capitalisme amb la 
defensa de la llibertat i la conquesta de la demo-
cràcia.

El model capitalista s’ha estès mitjançant la des-
trucció dels models alternatius de producció i 
consum, i l’eliminació de la diversitat de formes 
de propietat i de relacions econòmiques existents, 
per imposar el model d’economia de mercat, ne-
oliberal, basat en la propietat privada i en la des-
regulació dels mercats de treball a nivell global.

Aquest procés no s’ha produït com a resultat 
natural de l’evolució de l’economia, sinó que ha 
estat imposat des dels governs, mitjançant legis-
lacions que afavoreixen els interessos del capital, i 
defensant-ne la seva aplicació amb els mitjans de 
repressió dels Estats21.

L’estratègia de les grans empreses internacio-
nals ha estat aliar-se amb els governs locals, per 
tal d’anar-se instaurant mitjançant la suspensió 
temporal, o permanent, de les regles del joc de-
mocràtic, justificada per determinades circums-
tàncies de crisi o de shock provocades per cops 
d’estat, guerres, catàstrofes “naturals”, terroris-
me... que han permès aplicar reformes eco-
nòmiques i socials orientades a la privatització 
massiva i la liberalització total del mercat.22

Així, al Xile dels anys 70, durant la dictadura de 
Pinochet, es va impulsar la transformació capi-
talista més extrema duta a terme mai, amb la re-
ducció d’impostos, la privatització de serveis, la 
retallada en despeses socials, i una liberalització i 
desregulació generals.

20 Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, David Harvey, Traficantes de Sueños, 2014
21 Fontana, Josep. Capitalisme i democràcia. 1756-1848. Com va començar aquest engany. 2019
22 Klein, Naomi. La doctrina del Shock. El auge del capitalisme del desastre, 2007
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Aquesta mateixa fórmula va ressorgir, de forma 
encara més violenta, la primera dècada dels 2000, 
amb la invasió de l’Iraq per part dels EUA (i la 
posterior guerra civil desencadenada al país), amb 
el pretext que la suposada (i mai demostrada) pre-
sència d’armes de destrucció massiva en aquest 
país era una amenaça per als interessos i la segu-
retat dels EUA i els seus aliats. Un cop més, les pri-
vatitzacions massives, la liberalització absoluta del 
mercat, i la reducció brutal del paper de l’Estat, es 
van imposar en una societat traumatitzada per la 
guerra i la destrucció.

En altres casos, les situacions prèvies a l’entra-
da del capitalisme no necessàriament han anat 
acompanyades de violència directa, com als paï-
sos d’Amèrica Llatina i d’Àfrica als anys 80, quan 
les crisis causades per l’endeutament extrem 
van forçar les privatitzacions per fer front a les 
exigències de retornar els préstecs. O als països 
asiàtics als anys 90, quan la crisi financera va obrir 
les portes a la irrupció del capitalisme.

El “capitalisme del desastre”, com l’anome-
na Naomi Klein23, es basa en la reconstrucció per 
part del capital privat d’infraestructures i serveis, 
la construcció de grans centres turístics en zones 
arrasades per catàstrofes, la inversió en la “in-
dústria de la seguretat” després d’atemptats, 
i suposa el desmantellament del sistema públic 
d’infraestructures, educació, sanitat..., amb la 
consegüent transformació radical del paper de 
l’Estat.

Aquestes violències exercides per imposar el siste-
ma capitalista arreu del planeta tenen la seva arrel 
més profunda en la concepció moderna – colonial 
del món, sustentada en la raó universal (occiden-
tal) humanista i en l’Estat-nació modern emparat 
pel capitalisme global, que posa el lucre per sobre 
de les persones, i tracta la natura com un recurs, 
que el ser humà ha de gestionar, explotar, i trans-
cendir, partint de la concepció que la humanitat 
està separada de la natura24.

El sistema econòmic capitalista, fundat en la ra-
cionalitat occidental, colonial, que opera mitjan-
çant l’extracció, l’expropiació i l’expoli, necessita, 
per imposar-se, eliminar la diversitat de formes de 
pensar, de viure, de relacionar-se amb l’entorn so-
cial i natural.

Alhora, per mantenir-se, aquest capitalisme depre-
dador, nega els mals de la pobresa i la destrucció 
ambiental que provoca. Una violència sistèmica, 
responsable dels epistemicidis, ecocidis i genoci-
dis que han tingut lloc des de l’època moderna 
fins l’actualitat, i que s’exerceix sobretot contra les 
persones i col·lectius exclosos del sistema, que són 
explotats per mantenir-lo.

Actualment, però, amb la transició del capitalisme 
de (lliure) mercat al capitalisme financer, s’es-
tà produint una nova “transformació” del rol de 
l’Estat com a redistribuidor de recursos i garant 
dels drets humans i civils. Això ocorre perquè en 
l’Estat modern els interessos de protecció de les 
persones, valorades per la seva capacitat de treba-
llar i de produir riquesa, coincidien amb els de la 
protecció del capital.

En el context del capitalisme financer, però, ja no 
es necessita mà d’obra per produir, sinó diners per 
invertir. Aquest nou model suposa la concentració 
del poder en mans d’una elit minúscula, mentre 
que la majoria de la gent pateix, ja no l’explotació, 
sinó la irrellevància, perquè esdevé econòmica-
ment supèrflua25. Així, l’excedent de mà d’obra 
va acompanyat de la supressió del benestar i dels 
drets, i el rol de l’Estat passa a ser el de defensar 
els interessos corporatius.

Es configura així una nova forma d’Estat, ja no li-
beral, conservador o capitalista, sinó corporativis-
ta, que transfereix la riquesa pública cap a la 
propietat privada, i incrementa les desigualtats, 
emparat en un nacionalisme agressiu que justifica 
les elevades despeses en defensa i seguretat per 
sobre de la despesa social. El discurs hegemònic 
crea així la retòrica de la seguretat com a prioritat, 
centrada en la defensa nacional, en el blindatge 
de fronteres o en la criminalització dels que són 
diferents.26

Aquest model de creixement sense límits en què 
es basa el capitalisme financer és completament 
insostenible, i està provocant múltiples crisis que 
posen en risc el futur de la humanitat i del pla-
neta.

23 Ibídem
24 Andreotti, Vanessa. The House that modernity built, 2018
25 Noah Harari, Yuval. 21 lliçons per al segle XXI. 2018
26 Herrero, Yayo., Pascual, Marta. I González Reyes, María. La vida en el centro. Voces y relatos ecofemnistas. 2018
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L’ECONOMIA COM A 
PRINCIPI DE VIDA
Per tal de fer front a les crisis ecològica, econòmi-
ca, de reproducció social, de legitimitat política i 
de valors existents actualment, cal transformar 
les bases epistemològiques i econòmiques 
que han permès arribar a la situació actual de de-
sigualtats extremes, esgotament de béns naturals 
i pèrdua de biodiversitat que amenacen la nostra 
supervivència, la de la resta de sers vius i la del 
planeta.

El model capitalista, patriarcal i colonial, 
sustentat en una racionalitat individualista, se-
gons la qual es considera que les persones som 
autònomes i independents respecte a la natura 
i a la resta de persones, nega l’evidència que 
depenem de la natura per viure, que estem 
subjectes als límits físics del planeta que habitem, 
i que la vida de cadascú de nosaltres en solitari és 
inviable27.

Aquesta negació, que és possible gràcies a la in-
visibilització i la desvalorització dels vincles 
i de les relacions amb les altres persones 
i amb la natura, imprescindibles per a la vida, 
atorga a una minoria (homes occidentals), el privi-
legi de defugir les responsabilitats derivades de les 
cures i de la reproducció de la vida. D’aquesta ma-
nera, són les dones, els altres pobles no occiden-
tals i les altres espècies, les que han de mantenir 
i suportar les conseqüències ecològiques, socials i 
quotidianes de la vida.

Estem davant d’una crisi sistèmica, en què l’eco-
nomia capitalista, per mantenir els models de pro-
ducció i consum, atempta contra la supervivència 
de la majoria de la humanitat que sustenta el sis-
tema, i contra la vida del conjunt d’espècies i eco-
sistemes del planeta.

La gravetat del desafiament ecològic, energè-
tic i climàtic plantejat ens situa en una crisi eco-
social global, que no es pot afrontar només amb 
mesures que incideixin sobre els aspectes mate-
rials (sistemes d’energia renovable, economia cir-
cular, ecoeficiència...). L’impuls de polítiques me-
diambientals i de millora de l’eficiència a través 
de la tecnologia, malgrat ser imprescindible, no 
és suficient.

Per donar resposta a la crisi civilitzatòria plante-
jada, cal també una transformació profunda a 
nivell polític i cultural (canvis en les institucions, 
les pràctiques, les polítiques, els estils de vida i el 
pensament predominant). Es tracta de repen-
sar els principis civilitzatoris a partir de tres 
consideracions fonamentals:

• vida digna (democràtica i suficient),

• justa (incloent),

• segura (saludable i compatible amb els límits de 
la biosfera).28

Cal una renovació del pensament (vells i nous sa-
bers, procedents de diferents cultures), així com 
elaborar noves alternatives, promoure l’aprenen-
tatge de nous continguts i pràctiques educatives, i 
d’experiències concretes, així com apoderar la ciu-
tadania per a la participació democràtica.

Es tracta de transformar les relacions de poder, de 
redistribuir les responsabilitats individuals i insti-
tucionals en relació amb la producció i el soste-
niment de la vida. I aquests canvis estructurals es 
podran fer des de la dimensió col·lectiva, amb la 
(re) construcció de relacions comunitàries.

És imprescindible recuperar valors favorables a la 
preservació de la vida, i mostrar com el benestar 
personal i col·lectiu no deriva del consum material 
compulsiu, sinó de disposar dels béns suficients 
per desenvolupar una bona vida més justa, equili-
brada, i personalment i socialment rica.

Per això és fonamental el paper de l’educació al 
llarg de tota la vida, per formar persones que en-
tenguin el seu rol com a membres d’una comuni-
tat de vida i corresponsables en la tasca de cuidar 
la integritat ecològica i l’equitat social.29

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL. 
LA VIDA AL CENTRE.

27 Ibídem
28 Prats, Fernando, Herrero, Yayo y Torrego, Alicia. La Gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. 
2016
29 Ibídem
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30 Carta de principios de la Economía Social y Solidaria https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios

PISTES PER A DESCOBRIR 
EL CAMÍ A RECÓRRER 
JUNTES
Conèixer pràctiques econòmiques allunyades de 
la lògica hegemònica als països occidentals pot 
contribuir a caminar en la direcció favorable per 
a la vida, per al sosteniment del planeta, i per a la 
cura de totes les espècies, dels béns naturals i dels 
sers humans.

A partir d’anys d’experiència, el moviment de 
l’Economia Social i Solidària ha consensuat 
una sèrie de principis sota els quals es poden con-
siderar les diferents activitats i projectes vinculats 
a aquest enfocament econòmic.

Els sis principis que es tenen en compte a l’hora de 
definir un enfocament d’ESS són els següents30:

• Principi d’equitat

Es considera que l’equitat introdueix un principi 
ètic o de justícia en la igualtat. És un valor que 
reconeix totes les persones com a subjectes d’igual 
dignitat, i protegeix el seu dret a no estar sotme-
ses a relacions basades en la dominació sigui quina 
sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, 
origen, capacitat, etc. Una societat més justa és 
aquella en què les persones es reconeixen mútua-
ment com a iguals en drets i possibilitats.

• Principi de treball

El treball és un element clau en la qualitat de vida 
de les persones, de les comunitats i de les relacions 
econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els 
Estats.. Es reafirma la importància de recuperar la 
dimensió humana, social, política, econòmica i cul-
tural del treball, que permeti el desenvolupament 
de les capacitats de les persones, produint béns i 
serveis, per satisfer les veritables necessitades de la 
població. Dintre d’aquesta dimensió social cal des-
tacar que sense l’aportació del treball desenvolu-
pat en l’àmbit de les cures a les persones, realitzat 
fonamentalment per les dones, la nostra societat 
no podria sostenir-se.

• Principi de sostenibilitat ambiental

Tota la nostra activitat productiva i econòmica està 
relacionada amb la naturalesa, per això la nostra 
aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets 
ha de ser el nostre punt de partida. Es parteix de 
la creença que la nostra bona relació amb la na-
tura és una font de riquesa econòmica, i de bona 
salut en general per a tots els sers vius. D’aquí la 
necessitat fonamental d’integrar la sostenibilitat 
ambiental en totes les nostres accions.

• Principi de cooperació

S’aposta per afavorir la cooperació en lloc de la 
competència, dintre i fora de les organitzacions 
vinculades a l’ESS, buscant la col·laboració amb 
altres entitats i organismes públics i privats... Es 
pretén construir col·lectivament un model de so-
cietat basada en el desenvolupament local harmò-
nic, les relacions comercials justes, la igualtat, la 
confiança, la coresponsabilitat, la transparència, 
el respecte... L’Economia Solidària està basada en 
una ètica participativa i democràtica, que vol fo-
mentar l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre 
persones i organitzacions.

• Principi “sense finalitats de lucre”

El model econòmic que es pretén té com a fina-
litat el desenvolupament integral, col·lectiu i in-
dividual de les persones, i com a mitjà, la gestió 
eficient de projectes econòmicament viables, sos-
tenibles i rendibles, els beneficis dels quals no són 
acaparats per un sol actor o sector de la relació 
econòmica sinó que es reinverteixen i es redistri-
bueixen. La “no-lucrativitat” s’entén pel fet que 
les activitats destinen els possibles beneficis a la 
millora o ampliació de l’objecte social dels projec-
tes, així com al suport d’altres iniciatives solidàries 
d’interès general.

• Principi de compromís amb l’entorn

Aquest compromís es concreta en la participació 
en el desenvolupament local sostenible i comuni-
tari del territori. Les organitzacions de l’ESS estan 
plenament integrades en el territori i entorn social 
en què desenvolupen les activitats. Aquesta col-
laboració s’entén com un camí a través del qual 
experiències positives i solidàries concretes puguin 
generar processos de transformació de les estruc-
tures generadores de desigualtat, dominació i ex-
clusió. El compromís local aboca l’ESS a articular-se 
en dimensions més àmplies per buscar solucions 
més globals, interpretant la necessitat de transitar 
contínuament entre les dimensions micro i macro, 
local i global.
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Pel que fa als sectors de l’economia on s’ha estès 
més l’ESS, actualment es pot dir que pràcticament 
totes les activitats, necessitats o àmbits de desen-
volupament local o comunitari poden ser enfoca-
des des de la perspectiva social i solidària.

Els principis i criteris de l’ESS es poden aplicar tant 
a la producció cooperativa (amb criteris específics 
de cura dels béns naturals, condicions dignes de 
treball i reducció de l’impacte ambiental), com a 
la comercialització justa (establint criteris de pro-
ximitat i definició de marges de benefici al comerç 
més justos per a totes les parts), al consum res-
ponsable (consum de temporada, reducció, reu-
tilització, allargament i aprofitament de recursos, 
etc.) i als dispositius d’intercanvi (diner o moneda 
social, finances ètiques o intercanvi de béns o sa-
bers).

Actualment fins i tot en àmbits de necessitats on 
els Estats han cedit el lloc a la lògica mercantil i 
financera (convencional) i que han provocat grans 
drames socials (habitatge, salut, educació), l’ESS 
s’obre camí com a alternativa de contenció a l’es-
peculació del “mercat” de béns i “serveis” públics 
que haurien de ser drets de la ciutadania.

ATURAR LA BOGERIA 
DEL CREIXEMENT, 
INSOSTENIBLE, PER A 
CONSTRUIR SOCIETATS 
QUE BUSQUEN LA 
PROSPERITAT, EL 
BENESTAR I RELACIONS 
INCLUSIVES
El creixement pel creixement, la producció per la 
producció, el consum pel consum, només es bene-
ficien entre ells, i ignoren la vida i les coses que la 
fan digna de ser viscuda. El creixement indefinit i 
exponencial és una deliri insostenible31.

És important reformular el funcionament de les 
nostres economies de forma que el sistema jeràr-
quic monocèntric del paradigma del creixement 
sigui substituït per una economia amb relats 
més inclusius i diversos.

L'economista Kate Raworth en el seu llibre Econo-
mía rosquilla, 7 maneras de pensar la economía 
del siglo XXI, proposa reconsiderar des del seu fo-
nament la idea de com ens relacionem o de com 
s'ha intentat imposar una explicació en els últims 
60 anys del comportament econòmic "objectiu", 
de com s'ha construït (gairebé com una caricatu-
ra) la figura de l'Homo Economicus”.

Més enllà de partir de la idea que als éssers hu-
mans ens motiva el lucre i interès particular, 
competint contra qualsevol "contrincant" i que 
permanentment racionalitzem totes les nostres 
decisions, Raworth proposa tenir en compte una 
nova base més "humana", fomentant la naturalesa 
col·laborativa de la nostra espècie.

Mitjançant referències a estudis que han estat 
(intencionadament) poc divulgats, Raworth ens 
demostra que no som tan egoistes i que som 
socialment propensos a la reciprocitat, que 
no tenim preferències fixes que ens empenyin a 
"maximitzar" les nostres decisions, sinó que allot-
gem valors fluids, complexos i fins i tot de ve-
gades contradictoris que s'allunyen de la "lògica" 
ortodoxa de l'economia dominant.

També posa en valor la nostra naturalesa inter-
dependent, que xoca amb el relat d'"agent eco-
nòmic" individual i aïllat que ens han explicat, com 
si fóssim àtoms de l'univers econòmic.

L'argument de racionalitat de l'economia tra-
dicional també és debatut per Raworth, mitjan-
çant exemples molt variats que posen en dubte la 
"infal·libilitat de l'home econòmic", comprova que 
més que elaborats càlculs l'ésser humà prefereix 
realitzar "aproximacions" que el fan sentir bé 
en la presa de decisions, considerant factors més 
complexos i menys "racionals".

El cinquè element per a reformular aquesta natu-
ralesa "econòmica" de l'ésser humà té a veure amb 
la consciència del lloc que ocupem en el pla-
neta, del relat "dominant" sobre recursos i béns 
que l'economia tradicional ha fet, a un altre relat 
que ens situa com una part més dels ecosistemes, 
"dependents" de l'equilibri vital de les altres espè-
cies i del medi.

Aquestes propostes també coincideixen amb els 
valors i principis que s’han anat construint des de 
l'Economia Circular, amb la intenció ferma de 
disminuir o d’equilibrar l'impacte humà en el pla-
neta. Aquest enfocament es basa principalment 
en els següents eixos:

• dissenyar productes que siguin durables i es 
puguin mantenir en el circuit econòmic el màxim 
de temps possible,

• preservar els béns i recursos naturals a partir de 
models de producció i d’extracció sostenibles i 
equilibrats,

• reduir els efectes secundaris nocius dels 
processos de producció i d’extracció com la con-
taminació o l’explotació laboral. L’economia circu-
lar proposa un model de vida en equilibri amb 
l’entorn i en règim d’igualtat social i eco-
nòmica.

31 Pilling, D. (2019) El delirio del crecimiento. Madrid: Taurus. 
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Per poder assolir un canvi efectiu, no n'hi ha prou 
de posar en dubte els elements superficials del sis-
tema capitalista patriarcal, sinó que cal subvertir 
les seves lògiques internes més profundes, propo-
sant una defensa de la igualtat i una lògica econò-
mica basada en la vulnerabilitat intrínseca de 
les persones, que tingui en compte les feines no 
remunerades, les cures i les discriminacions sistè-
miques per raó de gènere, edat o per racialització.

En aquest sentit, la nostra proposta s’alinea amb 
les dels ecofeminismes32, que identifiquen el pa-
triarcat en la base del pensament econòmic actual 
que subjuga la natura, les dones i els més desafa-
vorits en favor dels beneficis econòmics.

Per tant, cal revolucionar el paradigma actual en 
favor d’una forma de veure la vida humana a la 
Terra des de la vulnerabilitat i la interdepen-
dència, tant entre les persones com amb el medi 
ambient.

Com afirma una de les principals ecofeministes, 
Vandana Shiva, una economia que parteixi de la 
base que “la Terra està viva, és sagrada i és la 
connexió entre tots els éssers vius”33.

Actualment i gràcies a l'ús crític i conscient de les 
eines de comunicació global, és possible identifi-
car experiències a tot el planeta que comencen 
a articular-se per a construir conjuntament alter-
natives viables, reals i "escalables" a les diferents 
mesures i necessitats de les comunitats i les seves 
poblacions.

Els circuits d'Economia Social i Solidària, les co-
operatives de treball, de serveis, d'habitatge, els 
espais d'intercanvi de béns o serveis, els bancs de 
temps o el treball col·laboratiu, obert i compar-
tit amb llicències de codi no restrictiu ni llicències 
privatives de sabers són algunes de les pràctiques 
que estan començant a donar-se a conèixer de 
manera més generalitzada.

A nivell local, la Xarxa d'Economia Social i So-
lidària (www.xes.cat) impulsa la intercoopera-
ció, la reflexió i l'aprenentatge de tots aquests en-
focaments de transformació econòmica. A nivell 
estatal, la Xarxa de Xarxes d'Economia Social 
(www.reasred.org) fa el mateix interconnectant 
les iniciatives de col·laboració de diferents terri-
toris. I a nivell global la Xarxa Intercontinental 
de Promoció de l'Economia Social i Solidà-
ria (www.ripess.org) realitza diferents esforços 
perquè les experiències i pràctiques de diferents 
llocs del món es difonguin, es comparteixin i es 
construeixin alternatives des del micro al macro.

Al juny de 2020 es realitzarà com a exercici d'in-
cidència i construcció conjunta el Fòrum Soci-
al Mundial d'Economies Transformadores 
(www.transformadora.org) a Barcelona, que ha 
estat impulsat per aquests tres nivells de xarxes de 
col·laboració i es podrà posar en valor i impulsar 
les diferents maneres d'entendre l'economia, a fa-
vor de la sostenibilitat de la vida.

I no només es proposen com a alternatives de 
funcionament en contraposició al sistema hege-
mònic, les persones i col·lectius que configuren 
aquestes pràctiques les fan des de la convicció 
que cal mobilitzar-se i incidir en la transformació 
de les estructures, del sistema.34, 35

Totes aquestes pràctiques comparteixen d'inici 
aquesta concepció d’imaginació moral que defi-
neix Jean Paul Lederach com la capacitat de cons-
truir escenaris transformadors, posant en el centre 
la vida, la dels "nostres" i les dels altres: “El ben-
estar de la nostra descendència està directament 
lligat al benestar de la descendència dels nostres 
enemics”.

32 Mies, M. & Shiva, V. (2016) Ecofeminismo. Madrid: Icaria Editorial.
33 Ibid
34 Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora, Instituto Hegoa, ACSUR Las Segovias. Noviembre 2010, 
Bilbao
35 Manifiesto de economía feminista. Barcelona, 21º Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Economía Feminista 
(IAFFE), 28 de junio de 2012
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• Promoure una visió de l’economia com la ci-
ència que tracta de l’organització de la vida, 
de les necessitats i estils de vida diversos, 
fomentant una comprensió de les relacions eco-
nòmiques, més enllà del benefici monetari, com a 
relacions d’interdependència, de col·laboració i de 
solidaritat.

• Facilitar a l’alumnat la comprensió i l’anàlisi 
de les desigualtats que provoquen les rela-
cions econòmiques actuals (laborals, de pro-
ducció, de consum i de cura) tant a nivell local 
com global, desenvolupant la seva capacitat de 
reflexionar críticament sobre la sobreexplotació de 
béns i recursos i les seves conseqüències per a la 
sostenibilitat de la vida (de les persones, comuni-
tats, éssers vius i del planeta).

• Contribuir a prendre consciència dels valors 
que sustenten l’actual sistema econòmic, 
basat en el creixement sense límits, l’excés i el 
malbaratament per part d’una minoria privilegia-
da, en detriment dels drets de la majoria de 
la població d’accés a béns i recursos bàsics per a 
la vida.

• Promoure l’assumpció de criteris ètics que 
orientin els patrons de consum de l’alumnat, a 
partir de la reflexió sobre necessitats i desitjos, i 
sobre la disponibilitat limitada de béns naturals, 
que permeti comprendre la relació entre els nos-
tres actes quotidians (individuals i col·lectius) i la 
crisi ecològica, de cures, de justícia...

• Facilitar que l’alumnat prengui consciència 
de la pròpia vulnerabilitat i de les relacions 
d’interdependència que ens vinculen amb 
els altres sers humans, amb les altres espècies i 
amb l’entorn natural (interdependències i ecode-
pendències), que fan necessàries les cures per a la 
pròpia supervivència, la de tots els éssers vius i del 
planeta.

• Visibilitzar la importància de les tasques de 
cures per a la reproducció i manteniment de la 
vida, així com la necessitat que aquestes siguin as-
sumides de forma comunitària i coresponsable per 
part de tota la societat, els estats i diferents espais 
organitzatius comunitaris.

• Motivar la reflexió crítica sobre les violències 
exercides arreu del planeta per imposar el 
capitalisme global, i les seves conseqüències pel 
que fa a la negació (i en alguns casos, l’eliminació) 
de la diversitat de formes de pensar, de viure, de 
relacionar-se amb l’entorn social i natural.

• Donar a conèixer models econòmics alterna-
tius, basats en la cooperació, la solidaritat i 
les cures, que recuperen la relació amb la natura, 
amb la comunitat i amb els sabers i experiències 
útils per a la vida.

• Generar i facilitar espais de relació personal 
i grupal sustentades en els afectes, les empaties 
i les emocions, que visibilitzin les minories i els re-
ferents alternatius, posant en valor la diversitat de 
sabers i de formes d’entendre el món.

• Impulsar la col·laboració entre l’alumnat (a 
l’aula, al centre i amb altres centres), així com el 
treball en xarxa amb l’entorn, a partir del respecte 
per la diversitat de ritmes de les persones i dels col-
lectius, fent ús de metodologies i eines creatives 
i transformadores que permetin generar dinàmi-
ques de participació horitzontal, en les quals in-
fants i adolescents siguin protagonistes i autò-
noms a l’hora de prendre decisions respecte 
al propi procés d’aprenentatge.

• Fomentar la participació en iniciatives que 
promoguin la transformació cap a societats 
més justes i sostenibles, orientades al ben-
estar col·lectiu i a la justícia econòmica global, a 
través de projectes de cooperació o de campanyes 
de sensibilització (per la condonació de deute, la 
promoció de la banca ètica, per la democratització 
dels organismes econòmics internacionals...).

RECOMANACIONS  
PER A INCORPORAR A L’ESCOLA
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La guia per a qui i per què? És un material de suport a educadores 
(mestres, professorat, monitores de lleure, educadores socials i 
d’altres) d’infants i jovent de deu a disset anys, per tal d’incloure 
continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global 
en la seva programació.

Es tracta d’una segona fase on es viu un procés de revisió personal, 
del grup-classe, de l’entorn i del món per tal de vetllar per un 
clima de pau i sostenibilitat des del centre educatiu. Es coneixeran 
estratègies com la comunicació noviolenta, l’ètica de la cura i 
l’economia social i solidària. 

• El Viatge del Konan

• El Diari de la Naaku

• Unitat Mòbil

• Guia pedagògica Mira l’Àfrica! Actuem per 
transformar les injustícies socials

• Guia pedagògica #desfemlesdesigualtats - 
Aprenentatge creatiu per una ciutadania global. 
Primera fase

• Guia pedagògica #desfemlesdesigualtats - 
Aprenentatge creatiu per una ciutadania global. 
Segona fase

• Guia pedagògica Ni uniformes ni etiquetes: per una 
escola i un món intercultural i amb equitat de gènere. 
Primera fase 

• Guia pedagògica Ni uniformes ni etiquetes: per una 
escola i un món intercultural i amb equitat de gènere. 
Segona fase

• Guia pedagògica Com vivim? Convivint: per una escola 
i un món sostenible i de pau. Primera fase

Amb el suport de:

Altres títols publicats

Carrer Llobregat 145, baixos  
08904 L’Hospitalet de Llobregat

educatiu@fundacioakwaba.cat
www.fundacioakwaba.cat
https://comvivim.wordpress.com/

(+34) 934 407 696  


