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Per què?
PER VETLLAR PER UN MÓN SOSTENIBLE
DES DEL CENTRE EDUCATIU
Com vivim? 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, que ha implementat la primera i la
segona fase a 10 grups-classe de 6 centres
educatius de Catalunya.

Es parteix de
• L’experiència de la implementació de la
campanya anterior, Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i
amb equitat de gènere, on es va trobar que
abans de parlar d’altres eixos temàtics, calia
revisar la convivència en el grup-classe. Cal
aplicar escolta activa, empatia, respecte, per
poder avançar en les reflexions crítiques de
forma col·lectiva.
• La trobada de l’equip d’educació per a la
justícia global, format per especialistes que
tenen un recorregut amb la Fundació Akwaba. Es tracta de persones del món de l’art,
la participació comunitària i l’educació que
han aportat la seva visió sobre aquesta necessitat de tractar la convivència i la justícia
global als centres educatius.

Reunió de part de l’equip d’educació per a la justícia global per
preparar la formació amb el professorat el 2 d’octubre de 2019

Engranatge de la sostenibilitat social, econòmica I ecològica.
Recurs utilitzat amb els grups-classe de secundària

“Es vol incidir a l’entorn
proper i global,
a través d’un procés
formatiu de llarga
durada amb els
centres educatius,
que pugui portar a
bones pràctiques
de cultura de pau
i sostenibilitat
econòmica i
social, duent a
terme iniciatives de
mobilització i incidència
social i política.”
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Com?

La campanya
s’enmarca...

VIVINT UN PROCÉS DE REVISIÓ
AMB TOTES LES PARTS

en un treball d’educació per a la Justícia
Global i està concebuda des de l’enfocament de gènere basat en drets humans
(EGBDH). Incideix en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 4.7, ODS
11.3 i ODS 16.7).

Els eixos temàtics de cultura de pau i
sostenibilitat econòmica i social són els triats
per formar una ciutadania activa i crítica
amb les actituds discriminatòries vers les
persones i les vulneracions socials.

El marc conceptual (pdf) de la segona
fase ha estat elaborat per EduAlter i es
regeix principalment per una visió de
l’economia com a principi de vida,
compartint aprenentatges i reflexions
sobre la sostenibilitat.

A través de dues fases del projecte, on aquesta
segona consta de:
• 5 mòduls amb l’alumnat (adaptats a
primària i secundària)
• Espais de reflexió amb el professorat
• Espais de reflexió amb l’alumnat
• Espais de reflexió mixtes
Podeu trobar els objectius, el desenvolupament
dels mòduls i dels espais de reflexió a la guia
pedagògica de la primera fase i la segona fase:
https://comvivim.wordpress.com/materialseducatius/

Treballant competències
Les formacions s’han inclòs a: ciències socials,
visual i plàstica, tutories, educació física, llengües, servei comunitari i transversalment.
Treball a l’aula compartit entre professorat i
alumnat, escola Ernest Lluch 6è B

Les competències treballades han estat:
• 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.
• 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.
• 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.
• Aproximació a iniciatives d’economia social,
ètica i solidària
• Reconeixement i exercici de diferents formes
de mobilització social per a la defensa i
reivindicació.
• Promoure alternatives i models de relació
econòmica i social més justes basades en la
cooperació, la solidaritat i la cura de la vida.
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Mòduls formatius

Mòdul 7, joc de les cadires i els recursos.
Escola Torreforta 6è B

Mòdul 8, percussió corporal.
Escola especial Mare de Déu de
Montserrat 3r i 4t d’ESO

Mòdul 9, la cura al nucli familiar.
Escola Ernest Lluch 6è B

Menys violència al centre,
menys violència al món.

Les nostres relacions fan
comunitat.

Estratègies per a la
sostenibilitat econòmica
i social.

Visites a experiències
d’Economia Social i
Solidària.

Artivisme al carrer.

IDEA FORÇA

IDEA FORÇA

IDEA FORÇA

IDEA FORÇA

IDEA FORÇA

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

Les nostres relacions poden
teixir comunitat.

L’economia pot anar a favor
de la cura de les persones i
del planeta, o en contra.

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

A través de l’art podem
sensibilitzar la comunitat
educativa i millorar
l’entorn.

ACTIVITATS
PRINCIPALS

ACTIVITATS
PRINCIPALS

ACTIVITATS
PRINCIPALS

ACTIVITATS
PRINCIPALS

ACTIVITATS
PRINCIPALS

Cercle de record, què és
l’economia, el joc de les
cadires i els recursos, el
conte de la pagesa i l’home
de negocis i presentació
de l’engranatge de la
sostenibilitat.

Formació del cercle grupal,
origen i actualitat de la
percussió corporal, a través
de la percussió corporal es
dóna valor a allò comú i
reflexió sobre les relacions
en comunitat.

Reflexió sobre les
necessitats humanes,
dinàmiques per comparar
models organitzatius i
econòmics, la cura al nucli
familiar i a les iniciatives
d’ESS.

Pam a pam (mapa d’ESS de
Catalunya), presentació de
la ruta, assignació de rols
per formular les preguntes
preparades al mòdul 9,
visita a les iniciatives d’ESS i
recull de la vivència.

DIA 1: artivisme i pluja
d’idees per la intervenció
d’artivisme. DIA 2:
preparació de l’esbós.
DIA 3: implementació de
l’artivisme.

MÒDUL 7

MÒDUL 8

MÒDUL 9

MÒDUL 10

MÒDUL 11
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Espais de Reflexió

Giren al voltant de l’economia integrada
en com es viu i s’organitzen totes les
relacions. Es treballen les estratègies:
▪ Comunicació NoViolenta (CNV)

COM VIVIM? CONVIVINT

Com s’estructuren?

Acords i seguiment

Els espais de reflexió consten de dues sessions amb l’alumnat, dues amb el professorat
i una conjunta. En les primeres es proposa
reactivar coneixements sobre els conflictes,
l’economia i les estratègies que es disposen.

Els grups-classe que han realitzat l’espai de
reflexió mixte, en finalitzar l’assemblea, han
signat un compromís on consten els acords
presos, i on cada persona es compromet a
vetllar perquè aquesta proposta de millora
s’implementi i quedi recollida en el Projecte de
Convivència i/o Pla d’Acció Tutorial del centre
educatiu.

En l’espai de reflexió mixt, és a dir, la sessió
conjunta, l’alumnat i el professorat es troben
per viure una assemblea, amb l’objectiu de definir propostes que afavoreixin la sostenibilitat
econòmica i social al grup, al centre educatiu i
al barri.

▪ Ètica de la cura
▪ Economia Social i Solidària (ESS)

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

ACTIVITATS PRINCIPALS
Roda emocional, activitats d’introspecció i
qüestionament, world cafè i assemblea per
establir compromisos.

E. REFLEXIÓ

L’acord signat per l’escola Ernest Lluch 6è B:
espai per resolucions de conflictes
Institut Eduard Fontserè 4t B

El seguiment dels acords s’ha vist alterat
per l’excepcionalitat de la crisi sanitària de
la COVID-19. En aquest context i amb la
publicació de la guia pedagògica d’aquesta
segona fase de la campanya, la Fundació
Akwaba ha compartit amb el professorat
activitats concretes per treballar (entre els
docents i/o amb l’alumnat) les estratègies
d’ètica de la cura i d’economia social i
solidària. Aquestes estratègies es troben
necessàries per a la resiliència i per la
sostenibilitat econòmica i social en qualsevol
context, però especialment en aquest.
Podeu trobar les activitats proposades als
següents enllaços:
• Què destaquem de la guia per a aquests
dies de crisi? (pdf)
amb les activitats per a l’alumnat i per al
professorat per a centres amb infants i joves
de 10 a 17 anys.
• Què destaquem de la guia per a aquests
dies de crisi? (pdf)
amb les activitats per a l’alumnat i per al
professorat de centres participants en la
campanya Com vivim? Convivint, per tal
d’aprofundir aspectes ja treballats.
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Accions educatives destacades

COM VIVIM? CONVIVINT

Tot el que envolta les accions educatives

Vegeu més informació a: https://comvivim.wordpress.com/
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Visites a iniciatives d’Economia Social i Solidària

La Wendy de Mujeres pa’lante explica:

L’Alba, educadora ambiental contextualitza:

L’Economia Social i Solidària és una estratègia de sostenibilitat, que permet construir un camí
tangible cap a la justícia global. Les visites a iniciatives de l’entorn proper als centres educatius
es van coordinar amb els ateneus cooperatius de cada territori, per tal d’apropar les realitats de
treball de les justícies “glocals” a l’alumnat des de la:
1. Voluntat de conèixer i transformar
(consulta del mapa d’ESS de Catalunya
“Pam a pam” per cercar les iniciatives)
En aquest sentit, destaquem el testimoni
de la Marie, sòcia i presidenta de
Diomcoop:

2. Fer xarxa amb els agents del territori
atenent a la visió de justícia global i la
diversitat d’àmbits de treball (alimentari,
habitatge, construcció, tèxtil, acollida i
formació, cura a gent gran, mobiliari,
residus, artístic, cultural, criança, etc.)
(vegeu taula d’experiències pàg. 18)
L’Elba de La Borda comparteix:

Escola Ernest Lluch amb Mujeres pa’lante a la seva seu.
Justícia de gènere i Justícia social

«La casita de mujeres pa’lante neix de les
nostres experiències com a dones migrants, vam
descobrir que a la nostra comunitat existeixen
necessitats específiques respecte a la migració
en les dones.»

Escola Torreforta amb l’Alba a Formació i Treball.
Justícia ambiental i Justícia social

«Aparellar sabates del contenidor de roba, és
un treball d’impacte ambiental, així les sabates
no van a l’abocador i d’impacte social per les
persones amb dificultats d’inserció que fan
aquesta tasca i les que reben les sabates.»

3. Vincular l’ètica de la cura a les experiències laborals d’ESS
L’alumnat va realitzar un treball previ a l’aula, per pensar en quins aspectes podrien unes
cooperatives o grups de treballadores tractar la cura, el benestar o la sostenibilitat.
Marie amb l’escola especial Mare de déu de Montserrat a
la seu de Diomcoop. Justícia laboral i Justícia social”

Institut Montjuïc amb La Borda i Coòpolis a l’edifici
de La Borda. Justícia habitacional

«Aquestes visites ens semblen molt interessants
i molt enriquidores perquè creiem que en la
societat s’han d’incloure a totes les parts i no
deixar, com moltes vegades es deixa, a alguns
de costat. Si no coneixes l’altre i allò que viu i
allò que coneix doncs no canvia res.»

«A Barcelona hi ha moltes dificultats per poder
pagar un lloguer o una hipoteca. Amb un grup
de 50 persones ens vam ajuntar per intentar
ser creatives i desenvolupar una nova manera
de tenir una casa, armonitzant tres idees per
tenir un habitatge: assequible, estable i eficient
energèticament.»

Les preguntes i respostes que van donar les sòcies de les cooperatives estaven relacionades amb:
• El fet d’escoltar totes les opinions.
• Repartir les tasques entre totes.
• Tenir en compte les necessitats diverses de cada persona.
• Condicions laborals.
• Presa de decisions i responsabilitat compartida.
«El que més m’ha agradat és treballar amb altres joves d’altres instituts i veure el treball de
persones que volen millorar el barri.» Lucía, alumna de l’institut Montjuïc
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Mostra dels serveis a l’entorn. Artivisme per la
sensibilització comunitària i incidència política.
Contorno Urbano i Combinats han acompanyat l’alumnat en la creació i execució de propostes
d’artivisme al carrer, vegeu:

Escola Torreforta 6è A i 6è B. Exposició de cubs-grafit, per sensibilitzar
a favor de la sostenibilitat, la cultura de pau i les cures. Mercat de Torreforta

Escola Ernest Lluch 6è A i 6è B.
Mural-grafit, cartells i jocs a terra, per la suma d’interacció i cures al barri. Plaça Francesc Pedra i Lola Peñalver

Institut Montjuïc 2n A i 2n B. Pancarta-grafit, catifa gegant i cartells a comerços espai lila,
per sumar cures al barri. Skatepark La Maria i barri La Marina

«Estem escrivint frases que puguin motivar la gent i als
joves perquè puguin fer coses per a la nostra comunitat.
Penso que això ajudarà la gent i la comunitat més del que
imaginem.»
Bonn ve, alumne de l’institut Eduard Fontserè

Institut Eduard Fontserè 4t A i 4t B
Mural-grafit, cartells i punts a millorar
del barri, per millorar la convivència,
cuidar el barri i les condicions de l’entorn.
Barri Florida i zona Matacavalls

En la jornada d’artivisme, l’alumnat ha llegit
una carta d’incidència dirigida a representants
polítiques i socials de l’entorn.
Alumna de l’institut Montjuïc llegint la carta d’incidència a la
Carolina López, consellera d’educació de Sants-Montjuïc
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Incidència social i
política
Hem vetllat per integrar el projecte en el centre
educatiu més enllà de les participants directes,
incloent a vegades tot el claustre o grups de
treball.
S’ha treballat de manera conjunta amb els
agents del territori referents de justícia global.
L’alumnat participant ha elaborat unes cartes
d’incidència política que han llegit i entregat a
regidores i tècniques municipals.

COM VIVIM? CONVIVINT

Barri. L’alumnat, entre d’altres, va proposar
crear una plataforma de suport als i les
joves que han estat desnonats de casa seva,
gestionada també per persones joves.

Visites a iniciatives d’economia social i solidària i
artivisme amb cada centre
CIUTAT

Entrega de
reconeixement
S’ha fet entrega d’una insígnia de la
sostenibilitat en el marc amb fotos de
l’experiència a cada grup-classe que va
ser entregat en la 1a fase. Representa el
reconeixement de l’assoliment de la segona
fase, el procés de vetllar per una sostenibilitat
econòmica i social:

GRUP

Coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva.
Mujeres pa’lante, La paleta i Contorno Urbano.
6è B

L’Hospitalet
de Llobregat

4t A
Institut Eduard
Fontserè

Mural-grafit, cartells i jocs a terra.
Per la suma d’interacció i cures al barri.
Plaça Francesc Pedra i Lola Peñalver
Link al vídeo:
www.youtube.com/watch?v=taZY-RMNHx8

Link al vídeo de l’escola Ernest Lluch:
www.youtube.com/watch?v=z5jF6FigsU0

Link al vídeo de l’institut Eduard Fontserè:
4t B

ARTIVISME

www.youtube.com/watch?v=e5i-DSl3mTA

Mural-grafit, cartells i punts a millorar del barri
Per millorar la convivència, cuidar el barri i les condicions de l’entorn.
Barri Florida i zona Matacavalls
Link al vídeo:
www.youtube.com/watch?v=b4wdRkeiCkw

6è B

Coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu CoopCamp
Formació i Treball. Nau del polígon industrial de
Constantí
Link al vídeo:

Escola
Especial
Mare de Déu
de Montserrat

3r i 4t
d’ESO

Diomcoop
Link al vídeo:

Escola Solc

3r d’ESO

6è A

Alumnes de l’institut Eduard
Fontserè llegint la carta d’incidència

Escola
Torreforta

Barcelona
Escola Ernest Lluch 6è A i 6è B
Representants del grup-classe recullen el reconeixement

VISITES ESS

6è A
Escola
Ernest Lluch

Tarragona

A escala comunitària destaquem a l’institut
Eduard Fontserè la trobada de l’alumnat amb
les tècniques del Pla Integral del Barri de
La Florida, qui van recollir les propostes de
l’alumnat i van comunicar la necessitat de la
participació del jovent a la creació del Pla de

CENTRE

2n A
Institut
Montjuïc

2n B

www.youtube.com/watch?v=8syPIX-LC9I

https://www.youtube.com/watch?v=MOrLDcpUn7k

Coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu Coòpolis
Economat Social, La Borda i La Fusteria.
Recinte de Can Batlló
Link al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=wge8T0Z76tA

Exposició de cubs-grafit.
Per sensibilitzar a favor de la sostenibilitat, la cultura
de pau i les cures. Mercat de Torreforta
Link a la notícia:
https://comvivim.wordpress.com/2019/12/17/90artivisme-al-mercat-amb-lescola-torreforta/

Campanya virtual
Per explicar a les nostres veïnes què hem après durant
la campanya? (virtual)
Link a la notícia:
https://comvivim.wordpress.com/2020/06/26/127tancament-del-com-vivim-convivint-virtual-a-lescolaespecial-mare-de-deu-de-montserrat/

Pancarta-grafit, catifa gegant i
cartells a comerços espai lila.
Per sumar cures al barri.
Skatepark La Maria i barri La Marina.
Link al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=SoK4ZdXNdEs
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Difusió
Professionals de l’educació
• Grau d’Educació social de la Universitat de Barcelona. El
dia 2 de desembre de 2019 Akwaba va dinamitzar activitats
i reflexions sobre l’EpJG amb l’alumnat d’Ètica, valors i
educació social.
Més detalls de la jornada a:
https://comvivim.wordpress.com/2019/12/12/87-fem-incidenciaalgrau-%20deducacio-social-ub/

• Jornades organitzades per EduAlter: Economies feministes
a l’aula, transformar l’escola per posar la vida al centre. El
dia 29 de febrer de 2020 Akwaba hi va presentar l’experiència
amb el Com vivim? Convivint.
Més detalls de la jornada a:
https://comvivim.wordpress.com/2020/03/05/105-fem-difusiodelexperiencia-a-les-jornades-economies-feministes-a-laula/

• Guia pedagògica. El dia 23 d’abril de 2020, aprofitant la
Diada de Sant Jordi, es va publicar la guia pedagògica de la segona fase
en format digital.
També han fet difusió de la guia pedagògica: Lafede.cat, Entitats
Catalanes d’Acció Social, L’Hospitalet escriu. També des del Grau
d’educació infantil i primària i al Màster de Formació de professorat de
la Universitat Rovira i Virgili i a estudiants de la Facultat d’educació de la
Universitat de Barcelona. I des de la plataforma virtual Communit@s de la
Diputació de Barcelona.

COM VIVIM? CONVIVINT

La ciutadania
• Cicle de cinema a la fresca «Convivint: connecta amb el
teu entorn» de la mà de l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva
es va projectar la pel·lícula Captain Fantastic (21 de juny de
2019) i el documental Diom (26 de setembre de 2019) al pati
de la Fundació Akwaba. Amb el missatge de sostenibilitat
econòmica i social, que transmeten aquestes filmacions es va
fer difusió de la segona fase.
Per la projecció de Diom, es va comptar amb la presència de
tres membres de la cooperativa Diomcoop que van oferir un
càtering (amb el suport de La Col·lectiva) i van compartir la
seva experiència vital i com a sòcies de la cooperativa, després
de la visualització del documental.
• Mapeig d’Akwaba com iniciativa d’Economia Social i
Solidària.
Podeu trobar a Akwaba al

Pam a pam. El teu mapa d’Economia Solidària i al
mapa territorial de l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva

• L’H Digital.
• Notícia sobre l’artivisme a la zona de Matacavalls amb
l’escola Eduard Fontserè. 10 de desembre de 2019.
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/
journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14435590

• Notícia sobre l’artivisme a la plaça Francesc Pedra i Lola
Peñalver amb l’escola Ernest Lluch. 31 de gener de 2020.
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/
journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14550176
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Avaluació alumnat

d. Recull d’experiència Capsa gegant

a. Els engranatges de la
sostenibilitat

Es va crear una capsa on 5 de les cares contenien preguntes
relacionades amb les visites a les iniciatives d’Economia Social
i Solidària. Les respostes s’omplien amb el debat de grups
heterogenis de diferents centres a mode de gimcana.

e. Tancament virtual

Els engranatges de la sostenibilitat, s’han
emplenat en finalitzar cada mòdul formatiu amb
accions i propostes de sostenibilitat inspirades
a partir del treballat a cada sessió. Aquest
format ajuda a visibilitzar les reflexions i els
aprenentatges destacats per l’alumnat.

b. Reactivació de
l’experiència Fitxes de recordatori

Engranatge proposat pels grups-classe de primària

Amb l’escola especial Mare de Déu de Montserrat, el tancament virtual ha estat per recollir
quins aspectes vol explicar l’alumnat a les seves veïnes de què han après durant la campanya.
Les propostes s’han difós acompanyades dels testimonis de l’alumnat recollits en la visita a les
iniciatives d’economia social i solidària.

Les fotografies on apareix l’alumnat «descriuen
molts aspectes i poden portar records, que
ajuden a poder atribuir experiències o situacions
als diferents coneixements apresos durant la
campanya» (Mireia S.).

c. Qüestionari
d’autoavaluació

En el context de confinament per la COVID-19, s’ha realitzat
una trobada virtual per tal de copsar la valoració de l’alumnat
de l’institut Montjuïc sobre el treball de Comunicació
Activitat realitzada amb l’alumnat
de l’escola Solc i l’institut Montjuïc
NoViolenta, d’ètica de la cura i d’Economia Social i Solidària.
al recinte de Can Batlló
L’opció més destacada a partir dels espais de reflexió va ser
«Crear un espai (en forma d’assemblea) a les hores de tutoria
per poder parlar de problemes o conflictes existents al grup-classe».

Activitat realitzada amb l’alumnat de l’escola
Ernest Lluch 6è B

Es tracta de respondre a les dues mateixes qüestions a l’inici i en finalitzar la segona fase:
• Digues tres ingredients importants de la convivència i tres de la sostenibilitat
• Quin canvi has dut a terme per millorar la convivència o la sostenibilitat en el teu entorn?

Activitat realitzada amb l’alumnat de l’institut Montjuïc

Activitat realitzada amb l’alumnat de l’escola especial
Mare de Déu de Montserrat
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f. Observació no participant
La Mireia Segura, com a practicum de Grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona el
curs 2019-2020, ha realitzat amb Akwaba l’observació no participant de part de la campanya
Com vivim? Convivint. A més a més, ha elaborat diverses propostes per acompanyar l’alumnat
amb formats avaluadors per a ocasions següents, podeu veure el resultat de la tasca al seu Pla
d’innovació:
https://comvivim.files.wordpress.com/2020/06/pla_innovacio_mireias.pdf

Proposta per sistematitzar l’avaluació de l’alumnat
extretes del Pla d’innovació
Portafoli com a recull d’expressió individual. Es tracta d’un complement de diverses activitats que
serveix per copsar elements d’aprenentatge i reflexió per part de l’alumnat amb la idea d’agruparles a un portafoli. Tot, a partir d’activitats adaptades a les ja existents o noves afegides, com:

COM VIVIM? CONVIVINT

• Mapa conceptual grupal a partir de conceptes destacats per l’alumnat per crear una obra
d’artivisme.
Primària i secundària // activitat adaptada
• Fitxa fotografies de manera individual.
Primària i secundària // activitat adaptada
• Adaptació del joc “Pasapalabra” grupal. Permet aplicar actituds col·laboratives i copsar
coneixements adquirits.
Primària i secundària // activitat afegida // sense retorn al portafolis
• Pluja d’idees final permet copsar l’evolució amb la pluja d’idees inicial
Primària i secundària // activitat afegida

Altres recomanacions
per implementar la campanya

• Pluja d’idees sobre les temàtiques tractades a la campanya. Primer individualment, després
per grups i per últim amb tot el grup-classe.
Primària i secundària // activitat adaptada

• Adaptar les formacions a cada grup

• En el joc de rol. Deixar un temps perquè l’alumnat escrigui conceptes, emocions a partir dels
jocs de representació de la campanya.
Primària i secundària // afegir avaluació a activitat ja existent

• Vetllar per la connexió pensament-emoció-acció en tot el procés

• «Fotoveu». Es tracta de capturar una imatge, fora de l’aula i acompanyar-la de narració
descriptiva. També permet relacionar conceptes amb situacions i obrir la curiositat a voler
indagar més sobre alguna temàtica o problemàtica detectada.
Primària i secundària // activitat afegida
• Buscar una notícia (secundària) o algun material (primària) relacionat amb els conceptes de
la campanya en fonts fiables per després crear un mural o composició col·lectiva agrupant les
temàtiques.
Primària o secundària // activitats afegides

• Escoltar i respectar les emocions i necessitats de l’alumnat
• Dedicar un temps i espai setmanal al procés
• Crear un clima de confiança a l’aula per afavorir la tranquil·litat i la predisposició
• Els marcs de participació real que delimiten les possibilitats d’acció
• Compromís de donar continuïtat i transversalitat al projecte
• Integrar l’ètica de la cura i l’economia social i solidària com a estratègies per a la
sostenibilitat econòmica i social a tots els nivells (personal, grupal, escolar, d’entorn i
global)
• Vincular l’experiència des de l’inici en l’àmbit comunitari
• Alerta! Sovint la idea de reciclatge colapsa i eclipsa la noció de sostenibilitat. Cal
desgranar amb l’alumnat la noció àmplia de la sostenibilitat econòmica i social

25

26

SEGONA FASE

SEGONA FASE

COM VIVIM? CONVIVINT

COM VIVIM? CONVIVINT

Participants
LES VEUS DE LES PARTICIPANTS. QUÈ ENS ENDUEM?
Tenir veu al barri
“Sobretot els hi ha ajudat a pensar que
ells poden tenir veu, poden tenir veu
al barri. Ells pensaven que per exemple
l’activisme és una cosa que si es convoca
una manifestació gran ells hi poden
anar però que no podia provenir d’ells,
que ells no podien tenir la iniciativa i
menys amb una cosa tan directa com
era el barri i han vist que si, ho han dut a
terme. De fet és l’activitat que ara estem
fent i ens ha agradat molt i ens ha ajudat
molt a aprendre.”

Propostes de millora i
coneixement
“La meva experiència ha estat
entretinguda i també constructiva
perquè t’adones de les coses que es
poden millorar al barri i que es poden
millorar en general. Perquè hi ha murals
de la contaminació i de netejar el barri,
del feminisme i això està molt bé perquè
així te n’assabentes de coses que passen
i no et pots assabentar d’altra forma.”

Gisela

Daniel

Professora de l’institut Montjuïc

Alumne de l’institut Montjuïc

Donar sentit en sortir fora de l’aula
“Sortir fora l’aula per fer descobertes els hi ve de gust i trenquen amb idees preestablertes,
a més que coneguin experiències reals fa que vegin que té un sentit verdader.”

Júlia Valentín
Educadora d’Akwaba
Referint-se a l’acompanyament amb grup de secundària

Donar a conèixer el treball

Oportunitats

“Fer activitats fora de l’escola és més
lliure, més divertit i permet que la gent
conegui coses que fem.”

“M’ha agradat l’experiència perquè ells
s’ho curren i no els deixen venir a aquí,
els hi costa, alguns es moren al mar, i
està bé que puguin venir aquí i treballar i
guanyar-se els seus diners.”

Ana

Yereay

Alumna de l’institut Montjuïc

Alumne de l’escola especial
Mare de Déu de Montserrat

Ha estat possible GRÀCIES a
• L’acompanyament del GREM (Grup de Recerca
d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona)
en la formulació de les idees força i la incidència
en la universitat.

• El seguiment dels pràcticums: Victor Rocasalbas,
la Mireia Segura, la Maria Pérez i la Mariona Casas.

• La col·laboració per dissenyar les sessions
formatives de: Dandara Flores, Anna Soldevila,
Júlia Valentín i Montse López.

• Les entitats artístiques Contorno Urbano i
Combinats.

• El suport de l’ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat, l’ajuntament de Tarragona i
l’ajuntament de Barcelona.

• Els Ateneus Cooperatius La Col·lectiva,
CoopCamp i Coòpolis.

• Les iniciatives d’Economia Social i Solidària:
Mujeres pa’lante, La paleta, Contorno Urbano,
Formació i Treball, Diomcoop, Economat social,
La Borda i La Fusteria de Can Batlló.

• L’equip d’educadores que han implementat
aquesta fase als centres educatius: Montse López,
Quim Lucha, Lucila Palma, Julia Roldán, Anna
Soldevila, Nuria Soler, Júlia Trias, Júlia Valentín,
Paula Villanueva. Que han rebut la formació
interna i el marc conceptual de la campanya per
part de Clara Massip, Joan Rius i Mariano Flores
d’EduAlter.

• El CELH (Centre d’Estudis de L’Hospitalet).

• La difusió de LH Digital.

• I a la implementació del professorat i alumnat de
cada centre educatiu.

• El Mercat Municipal de Torreforta i els Espais Liles
del barri de la Marina.
• Les representants polítiques Olga Gómez (L’H),
tècniques del Pla Integral del Barri de La Florida
(L’H), Carolina López (BCN) i les tècniques
referents de Justícia Global de les tres ciutats.
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El recull d’experiències per què i per a qui?

amb el finançament
Carrer Llobregat 145, baixos
08904 L’Hospitalet de Llobregat
educatiu@fundacioakwaba.cat
www.fundacioakwaba.cat
www.comvivim.wordpress.com
(+34) 934 407 696

amb el suport de

concepció gràfica i disseny inpacte 2020

il·lustració portada amaia martín

Aquest llibre presenta la sistematització d’experiències de la segona fase del
projecte Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible i de pau.
Representa un mostra, adreçada a les professionals de l’educació i la cooperació,
d’allò que ha suposat la implementació d’aquesta fase als centres educatius.

