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Presentació i
objectius
Fundació MUSOL, Municipalistes per la Solidaritat i l’Enfortiment Institucional
és una ONGD independent i sense ànim de lucre que promou el dret a
una vida digna i el desenvolupament sostenible de les poblacions més
desfavorides per a millorar la seva situació econòmica i social. Té una vocació
dirigida al treball amb els ens locals del Sud, amb l’objectiu d’enfortir les
capacitats dels actors locals i regionals dels països del sud i el seu paper
en el desenvolupament local i regional.
Al llarg dels anys MUSOL ha diversificat la seva acció, des del punt de
vista geogràfic i sectorial; no obstant això l’organització reafirma la seva
ambició de constituir una referència en el treball amb els ens públics i les
organitzacions locals d’Espanya, Àfrica i Amèrica Llatina
Dins del seu àmbit de treball en educació, MUSOL impulsa accions en Educació
per al Desenvolupament, entenent aquesta com un enfocament que considera
l’educació com un procés dinàmic, interactiu i participatiu, orientat a la
formació integral de les persones, la seva conscienciació i comprensió de les
causes locals i globals dels problemes del desenvolupament i les desigualtats
Nord-Sud, i el seu compromís per a l’acció participativa i transformadora
(Hegoa, 2000). Aquesta línia de treball va més enllà de la sensibilització i
conscienciació, motivant l’anàlisi i actuació davant les realitats generadores
d’injustícia.
Gràcies al suport de de la Generalitat Valenciana, MUSOL impulsa el projecte:
“Extraescolars Solidàries: integració dels objectius de desenvolupament
sostenible en les activitats extraescolars”, que inclou un component de treball
en els Centres Educatius dins de l’àmbit de les activitats extraescolars, com
un espai privilegiat per a motivar la sensibilització, anàlisi i compromís social.
Les presents guies pretenen informar i capacitar a docents, educadors/
es, monitors/es de les activitats extraescolars perquè puguin integrar
dins de les mateixes l’Educació per al Desenvolupament, i proporcionarlos els recursos pedagògics i eines necessàries per a la integració dels
continguts previstos.

Amb l’objectiu d’incloure l’Educació per al Desenvolupament en les activitats
extraescolars, s’han elaborat i desenvolupat guies metodològiques per a
set de les matèries més comunes en les activitats extraescolars. Cadascuna
d’elles, s’inicia amb una introducció i conceptualització de l’Educació per al
Desenvolupament tant a nivell general com de manera específica per a la
matèria de treball.
Apostem per una proposta integral, en la qual s’abordin diverses temàtiques,
s’ha procurat vincular cadascuna de les matèries amb un eix temàtic relacionat
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amb un Dret Humà i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Perquè l’Educació
per al Desenvolupament no es limiti a una o diverses sessions, en cadascuna de les
matèries, es proposen diferents activitats per a diversos continguts a ser incorporats
en la programació habitual de cada activitat.

Matèria

Foment a la
Lectura

Noves
Tecnologies de
la Informació i la
Comunicació

Anglés

Esports

Arts Plàstiques

Drets i ODS Vinculats
•
•
•

Dret a l’Educació
Diversitat cultural
ODS 4 Garantir una educació
inclusiva, equitativa i de
qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la
vida per a tots

•

Dret a la Comunicació i la
Tecnologia
Ciutadania global
ODS 9 Construir infraestructures
resilients, promoure la
industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació

•
•

Continguts

•
•
•

Comprensió lectora
Vocabulari
Escriptura creativa

•
•

•

Navegació per Internet
Maneig de paquets
ofimàtics
Correu electrònic, mapes
virtuals i plataformes
colaboratives
Continguts multimèdia

•

•
•
•

Dret a la llibertat d’experessió
Interculturalitat
ODS 3 Garantitzar una educació
inclusiva, equitativa i de
qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la
vida per a tots

•
•
•
•

Comprensió lectora
Expressió oral
Vocabulari
Expressió escrita

•
•
•
•

Dret a la Salut
Construcció de la Pau
Inclusió social
ODS 3 Garantitzar una vida
saludable i promoure el benestar
per a tots a totes les edats

•
•
•
•

Jocs preesportius
Habilitats motrius
Motricitat bàsica
Esquema corporal

•
•
•
•

Dret al Medi Ambient Sa
Drets dels pobles indígenes
Diversitat cultural
ODS 13 Acció pel Clima i altres

•
•
•
•

Collage i mosaics
Pintura
Reciclatge
Escultura i modelatge
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Teatre

•
•
•

Equitat de Gènere
Resolució pacífica de conflictes
El ODS 5 Aconseguir la igualtat
entre els gèneres i apoderar a
totes les dones i xiquetes

Música

•
•
•

Dret a la Cultura
Diversitat de la Cultura
Cultura de la sostenibilitat en els
ODS

•
•
•
•

•
•
•
•

Expressió corporal
Veu: projecció i
vocalització
Improvisació
Desenvolupament de
personatges

Composició
Ritme
Danses i balls
Construcció de instruments
musicals

A més, les set guies incorporaran l’enfocament de Drets, interculturalitat, equitat,
inclusió social i sostenibilitat ambiental en les matèries de treball, com a criteris
fonamentals per a la construcció d’una ciutadania activa i compromesa amb les
realitats injustes a nivell global, buscant generar consciència crítica i solidària.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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MUSOL educa
Entenent que les problemàtiques que generen situacions d’injustícia tenen
el seu origen en aspectes estructurals que han de ser tractats de manera
integral, MUSOL ha desenvolupat una línia de treball centrada específicament
en l’Educació per a la Ciutadania Global, sota el títol MUSOL educa.
En aquest eix estratègic, s’han determinat quatre sectors per a l’acció, a partir
de l’experiència de MUSOL en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
i la investigació:
•

Sensibilitzar, formar, educar i mobilitzar als polítics, els funcionaris i
el personal laboral de les administracions locals i autonòmiques per
a la promoció de la cooperació descentralitzada i la millora de la
seua eficàcia i qualitat.

•

Sensibilitzar, formar, educar i mobilitzar els ens locals i autonòmics
espanyols i europeus per a posar en valor el seu potencial per a
l’educació per al desenvolupament

•

Introduir l’educació per al desenvolupament en espais del sector
educatiu i del sector privat on aquesta temàtica es troba absent o
poc consolidada

•

Desenvolupar les sinergies i coincidències de l’educació per a
la ciutadania global i les temàtiques de major rellevància en el
context nacional i internacional, entre altres l’educació ambiental, la
interculturalitat i la prevenció del discurs de l’odi.

Per a això, MUSOL desenvolupa campanyes de sensibilització social amb
la finalitat de conscienciar a la societat espanyola sobre les causes de les
desigualtats socials i la situació actual dels països en vies de desenvolupament,
fomentant actituds solidàries i accions en matèria de cooperació per al
desenvolupament i el codesenvolupament.
Les iniciatives i accions de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament
han permès transmetre a la societat espanyola valors i coneixements
imprescindibles per a entendre la complexitat que perjudica el desenvolupament
dels països més pobres i per a construir un concepte de ciutadania global
solidària i compromesa.
.
MUSOL compta amb materials i experiència en Educació per al
Desenvolupament i aborda el sector educatiu pel seu potencial multiplicador
i el seu rol clau en el foment de valors en xiquets/es, joves i adults per a
treballar en aquest sector prioritari, on l’educació per a la ciutadania global
no haja sigut abordada adequadament.
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Perquè unes guies per a
treballar l’Educació per al
Desenvolupament en Activitats
Extraescolars?
¿ Què significa educar enmig de les agudes i
doloroses transformacions
que estan vivint les nostres societats?
El pedagog brasiler Paulo Freire ens contesta
dient que l’educació
vertadera és praxi, reflexió i acció de l’home
sobre el món per a transformar-lo. Ell ens
parla que l’educació és un acte
d’amor, de coratge; és una pràctica de la
llibertat dirigida cap a la realitat, a la qual
no es tem; més aviat busca transformar-la per
solidaritat, per esperit fraternal
Educació com a pràctica de la llibertat, Paulo Freire].

Des de l’anàlisi i reflexió de l’educació com a pràctica per a la llibertat
i per a la transformació del món, el procés educatiu s’orienta cap a
una educació promovedora del pensament crític, anant molt més enllà
de la transmissió de coneixements i informació reglats. Des d’aquesta
perspectiva, l’educació supera les fronteres institucionals i es poden
identificar diferents àmbits de formació en el dia a dia dels diferents
contextos socials. Per tant, es crea la necessitat de vincular aquests
contextos (polítics, culturals, socials, econòmics) a una educació
alternativa que, incorporant aspectes com l’oci o el temps lliure, no oblide
el seu paper crucial en la formació d’una ciutadania global.
En aquest aspecte les activitats extraescolars, com a activitats
enfocades al ensenyament-aprenentatge de manera creativa i pràctica,
es constitueixen com un espai privilegiat per a analitzar la realitat
global, tant pròxima com llunyana, des de la experiència personal i
grupal. De fet, és en aquesta quotidianitat on el vincle entre la teoria i la
pràctica es fa més evident. Diàriament prenem decisions sobre el nostre
consum, participació ciutadana o relacions socials, decisions que tenen
conseqüències immediates en la realitat que ens envolta i que, per tant,
necessiten d’una anàlisi prèvia. Les activitats extraescolars permeten als
i les participants, acostar-se a la realitat d’una forma més lliure, sense els
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coneixements i experiències, que van configurant la manera de veure el
món i situar-se davant la seua complexitat.
Les activitats extraescolars es treballen en l’entorn escolar, estant directament
relacionades amb l’educació. Són programades pels propis centres educatius,
desenvolupant-se tant dins com fora de l’horari acadèmic. Tanmateix, això no
vol dir que no siguen activitats programades i planificades, que perseguisquen
objectius educatius. Són espais en els quals es poden promoure aprenentatges
valuosos i significatius sota metodologies alternatives, lúdic-formatives, dinàmiques,
participatives i riques en valors transversals. Aquests valors han d’anar de la
mà d’una investigació social, política i econòmica que contínuament analitze les
causes i efectes de les injustícies i propose llits de difusió i coneixement social de
les realitats actuals. Així l’educació es convertirà en una eina per a la transformació
de la realitat i per al desenvolupament.

A què ens referim amb Educació per al Desenvolupament?
L’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament de la Cooperació Espanyola
(AECID 2007) la defineix com un “Procés educatiu (formal, no formal i informal)
constant encaminat, a través de coneixements, actituds i valors, a promoure una
ciutadania global generadora d’una cultura de la solidaritat compromesa en la
lluita contra la pobresa i l’exclusió, així com amb la promoció del desenvolupament
humà i sostenible”. No obstant això, l’Educació per al Desenvolupament és un
concepte en constant evolució i no exempt de debat per l’impacte polític, social
i fins i tot ideològic que pot arribar a aconseguir.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Com utilitzar
aquestes guies?
L’objectiu d’aquestes guies no és substituir la programació habitual que
s’aplica en les activitats extraescolars. Aquest document pretén oferir
orientacions i eines perquè l’Educació per al Desenvolupament s’integre
dins de les programacions ja establides de manera que, progressivament,
s’aconseguisca incorporar la construcció d’una ciutadania global i solidària
en les diverses dimensions educatives.
El paper de l’educador/a és clau en aquest procés. L’aportació que l’agent
d’Educació per al Desenvolupament ha d’incorporar des de la seua formació
i experiència vital, és fonamental per a garantir realment el canvi que es
pretén en els i les participants. De tal manera, es proposa que aquestes guies
siguen un acompanyament durant tot el període de la activitat, podent
trobar en elles un suport al llarg de les diverses temàtiques treballades.

Estructura de les guies
En una primera part, la present guia ofereix algunes idees i conceptes per a
comprendre l’Educació per al Desenvolupament, partint de la pregunta
Què és el Desenvolupament? i continuant amb algunes aproximacions a
l’Educació al Desenvolupament.
Posteriorment es comparteixen alguns conceptes clau que l’agent d’Educació
per al Desenvolupament ha de manejar en la seua labor educativa així
com certes línies transversals que acompanyen a aquest concepte, i que
permeten l’aplicació del mateix punt per a tractar temes de caràcter global
dirigits a les relacions Nord-Sud com a situacions d’actualitat a nivell local
(interculturalitat, cultura de pau, inclusió, equitat…)
A continuació s’exposa un enfocament metodològic per a ser aplicat en
l’Educació per al Desenvolupament, que facilita la implementació de les guies
en cada matèria de treball. De la mateixa manera, es comparteixen algunes
pistes sobre el paper de l’educador/a d’Educació per al Desenvolupament
en el canvi social.
Per a finalitzar la primera part, es fa un repàs als Objectius de Desenvolupament
Sostenible, que regeixen l’Agenda Internacional per al Desenvolupament i
que estaran presents en les activitats proposades
En una segona part s’ofereixen algunes eines didàctiques per a la incorporació
de l’Educació per al Desenvolupament en les activitats extraescolars. Es
troben organitzades per continguts recollits en les programacions ja
establides, amb la finalitat de facilitar la inclusió de les mateixes dins de
l’habitual dinàmica de cada activitat
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Cada proposta d’activitat està organitzada de la següent manera:
• Introducció, que permet a l’educador/a centrar temàticament l’activitat
així com poder presentar-li-la als i les participants.
• Objectius a treballar en l’activitat, normalment centrats en un concepte
inclòs en el contingut de treball, un concepte vinculat al desenvolupament
i un vincle entre l’activitat i el canvi social.
• Materials de treball necessaris, incloent Fitxes de Treball.
• Destinataris recomanats per a l’activitat, com una orientació per a la
seua aplicació didàctica.
• Desenvolupament de l’Activitat, realitzant una explicació d’aquesta.
• Duració estimada segons la posada en pràctica de l’activitat
• Variants proposades per a dinamitzar l’activitat o adaptar-la a altres
grups de destinataris.
• Preguntes per a la Reflexió, que contribuïsquen a analitzar el treballat
en l’activitat
• Conclusions, com a pistes o claus per al tancament de l’activitat.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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Com a proposta pedagògica per a integrar l’Educació per al Desenvolupament
en l’Activitat Extraescolar, es suggereix que, en el marc d’un contingut treballat
dins de la programació de la activitat, el educador/a incorpore activitats
proposades en aquestes guies de treball.
Es començaria la mateixa amb una breu presentació de la temàtica, orientant-se en
la introducció oferida en cada activitat. Després del desenvolupament d’aquesta,
es recomana dedicar uns minuts a debatre i reflexionar en grup, orientant la
conversa amb les preguntes proposades. És important que, abans de finalitzar,
l’educador/a rescate algunes idees clau, podent recolzar-se en les conclusions
incloses al final de cada activitat proposada.
És fonamental aclarir que aquestes guies no pretenen constituir-se com a fulls de
ruta estrictes sinó com una proposta per a l’orientació i integració de l’Educació
per al Desenvolupament en les Activitats Extraescolars. De tal manera, les guies
pretenen ser una eina oberta i innovadora per a donar resposta a la necessitat
de disposar de recursos pràctics per a la integració de la Educació per al
Desenvolupament en cada matèria extraescolar. Cada agent implicat podrà, a
partir de la seua experiència i coneixements i recolzant-se en unes altres iniciatives
reeixides en aquesta temàtica, realitzar variacions i adaptacions de les activitats
a la realitat del grup de treball i el context en el qual es desenvolupe.
Sens dubte, acompanyar a xiquets, xiquetes i joves en el seu procés educatiu
per a la construcció d’una ciutadania global sensible als problemes i realitats
d’injustícia és un repte apassionant. Els educadors/es implicats/des no sols tenen
a la seua mà la possibilitat d’oferir la seua experiència i coneixements en un
àmbit formatiu sinó també contribuir a la construcció d’un món més just i solidari.
Aquestes guies pretenen contribuir a la transformació social i a la innovació en
l’Educació per al Desenvolupament dins de l’àmbit de les activitats Extraescolars,
un repte en el qual tots i totes tenim molt a aportar.

14 Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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Què es el
desenvolupament?
Al llarg d’aquesta guia abordarem el treball en Educació per al
Desenvolupament i proporcionarem algunes eines per a incorporar-lo en les
activitats extraescolars. Però prèviament és necessari fer-nos la pregunta
Què és el Desenvolupament? En què consisteix aqueixa situació ideal a la
qual volem contribuir a través de les nostres accions educatives?
El debat sobre el concepte de desenvolupament es remunta als propis
orígens de la humanitat i està estretament vinculat a la realitat particular
de la persona o col·lectiu que intenta respondre a aquesta pregunta.
Des d’un punt de vista merament econòmic, el Desenvolupament consisteix
en el creixement i increment del nivell d’ingressos a l’una que es redueixen
les pèrdues, obtenint millors beneficis. Encara són moltes les persones i
institucions que mantenen aquesta concepció del Desenvolupament, fins i tot
en el context de la lluita contra la pobresa.
No obstant això , la història ha demostrat com un augment de la riquesa
no necessàriament millora la vida d’una societat en el seu conjunt. És per
això que l’Organització de Nacions Unides va incorporar el concepte de
Desenvolupament Humà, per a referir-se a un desenvolupament centrat
en les persones, especialment en aquelles en situació de vulnerabilitat. El
Desenvolupament Humà comprèn no sols aspectes econòmics sinó també
socials o culturals, a l’una que inclou el concepte de necessitats bàsiques
satisfetes com un component essencial del Desenvolupament. De tal manera,
el Desenvolupament Humà no sols s’aconsegueix augmentant la renda
econòmica sinó que és fonamental garantir l’educació, salut, equitat entre
homes i dones, accés a l’habitatge i altres drets bàsics per a poder parlar
d’una situació ideal de desenvolupament.

A pesar de l’enfocament centrat en les persones, no podem obviar la
necessitat d’un medi ambient sa com a element necessari per a garantir les
necessitats bàsiques de les persones. És per això que actualment el concepte
s’amplia a Desenvolupament Humà Sostenible, incloent un enfocament
ambiental que permeta mantindre la cobertura de les necessitats bàsiques
al llarg del temps.
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La Cooperació al Desenvolupament es conforma com el conjunt d’accions,
tant des de l’àmbit públic com privat, dirigides a garantir el Desenvolupament
Humà Sostenible en aquells contextos en els quals per motius històrics, econòmics,
socials, ambientals o estructurals no s’ha aconseguit. Aquest concepte no
té una definició única, ajustada i completa, vàlida per a tot temps i lloc.
La Cooperació al Desenvolupament s’ha anat carregant i descarregant de
continguts al llarg del temps, d’acord amb el pensament i els valors dominants
sobre el desenvolupament i al sentit de corresponsabilitat d’uns països
respecte a uns altres, per la qual cosa cal conèixer la seua evolució per a
comprendre el seu significat a cada moment. El contingut de la Cooperació
al Desenvolupament està vinculat a les prioritats que s’estableixen sobre el
desenvolupament per part d’alguns governs, ONGD i societat civil, estant en
constant evolució, adaptant-se en cada temps i lloc al desenvolupament
global.
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Aproximant-se a
l’Educació per al
Desenvolupament
En un món cada vegada més canviant i complex, és necessari comptar amb
una ciutadania activa, compromesa, informada i amb capacitat de pensament
crític davant els diversos fenòmens polítics, socials, ambientals i culturals que
ens afecten individual i col·lectivament. És per això que l’Educació per al
Desenvolupament cobra un paper cada vegada més fonamental en tots els
sistemes educatius, formals, no formals o informals, fomentant processos de
canvi de les estructures generadores d’injustícia.

Què és l’Educació per al Desenvolupament?
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(AECID) proposa una definició que no sols engloba als xiquets, xiquetes i
joves sinó a tota la ciutadania, entenent l’Educació per al Desenvolupament
com un procés educatiu (formal, no formal i informal) constant encaminat, a
través de coneixements, actituds i valors, a promoure una ciutadania global
generadora d’una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la
pobresa i l’exclusió, així com amb la promoció del desenvolupament humà i
sostenible (Estratègia d’Educació per al desenvolupament de la Cooperació
espanyola, Ortega 2007).
De tal manera, l’Educació per al Desenvolupament contribueix a entendre el
funcionament d’un món globalitzat, en el qual es produeixen situacions injustes,
fomentant una actitud crítica davant les relacions econòmiques, polítiques, socials,
culturals i ambientals entre els països del Nord-Centre i els del Sud-Perifèria a
partir de principis de justícia social, solidaritat i equitat. De la mateixa manera, a
través de l’Educació per al Desenvolupament han d’establir-se mecanismes per
a conèixer les causes de les realitats d’injustícia, pobresa i inequitat animant al
compromís actiu pel canvi, des del local cap al global.

Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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EN DESENVOLUPAMENT? DEL SUD? PERIFÈRIA?
En l’àmbit del desenvolupament s’utilitzen diverses denominacions per
a referir-se a aquells països que presenten índexs de desenvolupament
inferiors a l’esperat. Si bé el terme Tercer Món va ser utilitzat durant
molt de temps per a referir-se a aquells països que se situaven fora
de les opcions Capitalista-Socialista, actualment el terme en vies de
desenvolupament és el més acceptat.
En l’àmbit de la cooperació, són habituals els termes Països del Sud
i Països del Nord, encara que no sempre és encertat perquè trobem
molts casos en el qual la relació Sud-Pobresa i Nord-Riquesa no es
correspon (com el cas d’Austràlia o dels països d’Europa de l’Est).
Des d’una òptica política, pot trobar-se la utilització dels termes
Centre-Perifèria, per a referir-se a aquells països amb major influència
en la presa de decisions polítiques i econòmiques a nivell mundial,
per la qual cosa se situen en el Centre, en relació a aquells països la
influència dels quals està més limitada, situant-se en la Perifèria

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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L’Educació per al
Desenvolupament és...

L’Educació per al
Desenvolupament no és...

Un procés

Una acció aïllada

L’Educació per al Desenvolupament és un viatge
continu més que una progressió predeterminada.
Quan pren aspectes puntuals els analitza pel
sentit que adquireixen dins de processos més
amplis. Quan investiga o realitza formació ho fa de
manera progressiva, donant lloc a una educació
interactiva basada en la reflexió permanent. Els
dubtes, el coneixement i l’experimentació prolongada permeten modificar concepcions errònies

Donada la complexitat dels temes que aborda
i la continuïtat d’aquests en el temps, tota acció
educativa aïllada o descontextualitzada
contradiu els principis de l’Educació per al
Desenvolupament. Es torna una proposta
mecànica que no permet la interacció, ni la
comprensió, ni l’adquisició dels coneixements.
No serveix per a modificar idees prèvies.

Complexa

Simplificadora

Els temes abordats són complexos en si mateixos
(política, economia, cultura, ètica). Cada element
ha de ser examinat en profunditat i des de diferents
perspectives. Cal conèixer i ponderar, matisar.

La realitat complexa i contradictòria, no pot ni
ha de ser presentada en termes simplistes. Cal
evitar les respostes afanyades o mecanicistes.

Controvertida

Monolítica

L’Educació per al Desenvolupament tracta temes
controvertits i els sotmet a estudi, anàlisi, debat i a
propostes d’intervenció. Per a molts d’ells hi ha més
d’una resposta. Per a uns altres cal admetre que,
de moment, la solució s’ignora. Les contradiccions i
conflictes poden sorgir de les diferents perspectives
culturals, de les diferents interpretacions de la
història, de falta de coneixements, de xoc entre
diferents escales de valors, etc.

L’Educació per al Desenvolupament no
predica certeses eternes. Es basa en la seua
flexibilitat, en la seua capacitat reflexiva, en
l’intercanvi d’opinions. Els seus pressupostos
han d’estar sotmesos a constant revisió. No
són rígids ni inqüestionables. És irrenunciable
fugir del maniqueisme reduccionista, de
les consignes sense matisos. No es poden
acceptar arguments sense fonamentació, ni fer
oïdes sordes a interpretacions diferents de les
pròpies

Sobre el món

Sols sobre el Sud

Les diferents dimensions del desenvolupament
afecten a tots els països, regions, cultures i
éssers humans del planeta. L’Educació per
al Desenvolupament s’ocupa de buscar les
connexions entre els fenòmens, de donar una visió
holística i de mostrar les influències mútues entre el
local i el global.

El mal desenvolupament no és només qüestió
del Sud ni es fa comprensible sense la inclusió
del Nord i del seu paper en l’empobriment del
Sud. És inacceptable presentar la pobresa,
la violència, la corrupció com a producte
exclusivament endogen del Sud. Això suposaria
negar les interdependències, la desigualtat
del poder, etc.

Diagnòstics i propostes

Només sobre problemes

L’Educació per al Desenvolupament és una Mirada
aguda sobre la realitat. Observa i analitza els
problemes per a proposar solucions, per a mostrar
els aspectes positius. Intenta elaborar propostes
alternatives que afavorisquen perspectives de
futur amb la finalitat de respectar la diversitat,
facilitar la convivència, la comprensió, l’empatia i
la participació de les persones en processos de
desenvolupament humà i d’extensió de la justícia
social

Per ser el desenvolupament una qüestió tan
complexa i contradictòria, és simplificador i
contraproduent enunciar-lo només en forma
de problemes, insistint en els seus aspectes
catastròfics i més commovedors. Això suposa
un punt de vista pròxim al determinisme. Pot
promoure el pessimisme, la indiferència; resultats
oposats als quals pretén l’Educació per al
Desenvolupament.

Font. Adaptación de Birmingham,1994, citada en La Educación para el Desarrollo, Hegoa 2005
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Quins són els àmbits de l’Educació per al Desenvolupament?
L’Educació per al Desenvolupament es pot dur a terme des de diversos àmbits.
•

En l’Educació Formal, a través de la integració de l’Educació per al
Desenvolupament de les programacions educatius vigents.

•
•

En l’Educació no Formal, a través d’accions específiques o integrant-se
en diverses activitats: formació, debat, anàlisi social…

•

En l’Educació Informal, a través de la sensibilització i acció social per mitjà
de campanyes divulgatives, mitjans de comunicació, activitats lúdiques…

Quines dimensions podem identificar en el marc l’Educació per al
Desenvolupament?
Podem distingir diverses dimensions que, en major o menor grau, es treballen en
totes les iniciatives d’Educació per al Desenvolupament
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•

Sensibilització Social, com el conjunt d’accions dirigides a la presa de
consciència a través de la transmissió d’informació. La sensibilització resulta
fonamental en els primers contactes amb les realitats d’injustícia. Actualment,
la sensibilització es pot dur a terme mitjançant metodologies diverses, des
de les tradicionals conferències o testimoniatges, fins a les campanyes
mediàtiques utilitzant les noves tecnologies, passant per un ampli ventall
com a tallers, activitats lúdiques, xarxes de treball, converses…

•

Formació sobre el Desenvolupament, com a processos educatius
estructurats que busquen, a través de metodologies educatives, generar
competències tant en coneixements, accions i actituds a públics concrets,
amb la finalitat de fomentar l’anàlisi crítica. Aquesta formació pot integrar-se
en altres processos formatius ja definits (com a programacions educatives)
o dur-se a terme de manera independent. És important destacar que la
Formació sobre el Desenvolupament no sols es basa en la transmissió de
coneixements sinó també en la generació d’actituds personals que animen
a l’acció.

•

Investigació per al desenvolupament, com un element fonamental per a
analitzar de manera profunda les problemàtiques del desenvolupament i la
injustícia, motivant la gestió del coneixement i proposant línies d’acció. La
seua metodologia ha de basar-se en la investigació social per a garantir
cert rigor científic.

•

Mobilització i Acció Social, com una conseqüència de les dimensions
anteriors. La participació activa de la ciutadania i el seu protagonisme en la
lluita contra la injustícia i la defensa del desenvolupament i els drets humans,
s’expressa en àmbits i formes diverses, en diversos graus d’organització.
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. Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.

ALTRES VARIANTS DE L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
A través de l’aplicació de metodologies d’Educació per al Desenvolupament en diversos contextos, han sorgit algunes variants que
aporten concepcions especials als processos educatius
•

L’Educació per al Desenvolupament Sostenible va ser promoguda per la UNESCO durant els anys 2004 a 2014, incloent la
sostenibilitat ambiental en les seues iniciatives

•

La Comunicació per al Desenvolupament és conseqüència de
la incorporació dels principis de l’Educació per al Desenvolupament a l’àmbit de la comunicació social. A través de diverses
metodologies, es busca el canvi social a partir dels processos
comunicatius en diversos nivells i direccions.

•

L’Educació per a la Pau emfatitza en els processos de construcció de pau i reducció de violència, en contextos i temàtiques
específiques.

•

L’Educació per a la Salut ha evolucionat més enllà dels aspectes referents a la salut física, incorporant elements de l’Educació
per al Desenvolupament i l’Educació per a la Pau.

Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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Conceptes clau de
l’Educació per al
Desenvolupament
L’Educació per al Desenvolupament es basa en una sèrie de conceptes
clau que ofereixen diferents enfocaments per al tractament educatiu d’un
tema o realitat concreta. Els processos d’Educació per al Desenvolupament
requereixen l’aplicació de l’enfocament que aquests conceptes ofereixen.
Tots els fets socials, des del més local al global, poden analitzar-se des
d’aquesta òptica.

Interdependència
La interdependència és una característica bàsica de totes les formes
de relacions humanes des de la família o l’escola a les dinàmiques
internacionals. La supervivència i el desenvolupament individual i col·lectiu,
estan basats en la dependència d’altres persones. De la mateixa manera,
els éssers humans depenem del medi ambient.
Davant l’escenari de la globalització, la interdependència es fa més
evident, tant per a fenòmens positius (com la cooperació internacional)
com a negatius (desplaçaments forçats).
Alguns exemples d’interdependència són:
•

El Canvi Climàtic, com un efecte produït per diversos factors en els quals
les accions d’una part del planeta impacten, de forma més intensa, en unes
altres.

•

La Crisi Econòmica, com a resultat de decisions preses a partir d’interessos
particulars.

•

La Pobresa, no sols com la falta de recursos econòmics sinó com la
desigualtat i la distribució inequitativa d’aquests.

Imatges i Percepcions
La necessitat de comprendre que després de les imatges s’amaguen
missatges particulars oferits per l’emissor, resulta fonamental per a una
anàlisi crítica d’aquestes. Això aplica no sols a l’àmbit visual, sinó també
a les diverses comunicacions i imaginaris oferits des de diverses fonts.
En aquest sentit, resulta necessari impulsar processos d’alfabetització
visual que contribuïsquen a generar eines per a contrarestar els efectes
de les imatges preconcebudes i reduir els prejudicis.
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Alguns exemples d’abordatge són:
•

L’Educació Multicultural i per a la Diversitat, com un element clau per a
fomentar una anàlisi crítica de la realitat, superant prejudicis.

•

Els exercicis de Contrapublicitat, analitzant les iniciatives basades en
el màrqueting proposant una comunicació inclusiva i de qualitat, lluny del
sensacionalisme i els biaixos ideològics.

Justícia Social
La Justícia Social proposa models d’igualtat d’oportunitats i drets humans, més
enllà del concepte de justícia tradicional o legal. L’objectiu fonamental de la Justícia Social, cerca el desenvolupament de les potencialitats de totes les persones,
en contextos socials d’equitat i pau.
Resulta fonamental potenciar el concepte d’universalitat de la Justícia Social.
Per a això, l’enfocament de Drets Humans proporciona un marc conceptual ampli
per al seu abordatge, tant des de l’àmbit dels Drets Civils i Polítics com dels Drets
Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals. A més, el concepte de Justícia Social s’ha
vist ampliat en els últims anys pels anomenats Drets de Tercera Generació, Incloent
Drets Col·lectius, completant el que tradicionalment es va denominar Educació en
Valors.
És necessari fomentar la concepció de evitabilitat de les injustícies, comprenent
que les mateixes són fruit de desajustaments en les relacions humanes a diversos
nivells (polítics, econòmics, socials…), davant els quals han de prendre’s mesures
per a millorar aquestes situacions, fugint de l’inconformisme, la passivitat o la resignació.
Existeixen alguns casos de Justícia Social que requereixen una atenció especial:
•

Justícia de Gènere: entenent que aconseguir la justícia de gènere és un pas
més enllà de l’equitat i la igualtat de gènere. Justícia de Gènere implica que
els Estats assumeixen la seua responsabilitat i rendeixen comptes sobre les
accions desenvolupades per a aconseguir la igualtat de gènere entre dones
i homes i erradicar les relacions desiguals de poder entre tots dos.

•

Justícia Climàtica, com una comprensió de què disposar d’un Clima adequat
per a la vida i la producció d’aliments és un dret, exigible i universal.

Canvi i Futur
Comprendre que la situació actual és producte de la trajectòria duta a terme en
el passat, i que les nostres accions influiran en el futur, resulta fonamental per a un
enteniment de les realitats d’injustícia així com per a proposar accions de canvi
social, sota una lògica d’Educació Crítica.
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És necessari adonar-se que el futur no està predeterminat, sinó que una ciutadania activa pot corregir els errors del passat, modificar el present i contribuir a
un futur diferent.
En aquest àmbit, és interessant prestar especial atenció en alguns punts com:
•

Sostenibilitat Ambiental, analitzant com les nostres accions actuals impacten
directament en el futur pròxim.

•

Deute Històric, entenent com les accions del passat van generar dinàmiques
injustes que van beneficiar a certes societats en perjudici d’unes altres.

L’ALFABETITZACIÓ VISUAL
L’alfabetització visual és l’habilitat per a construir opinions i consciència
personal a través d’imatges visuals. Per a això, la persona destinatària
posa en pràctica les seues capacitats d’exploració, anàlisi crítica i reflexió.
Aquesta alfabetització es basa en la capacitat per a interpretar missatges visuals i construir judicis de valor a partir d’ells, generant un posicionament davant les realitats de l’entorn. De tal manera, a través d’imatges, podem transmetre conceptes i emocions, proporcionant inputs per a
l’anàlisi crítica.
L’alfabetització visual és, en definitiva “una pedagogia capaç de educar l’ull i traure-li punta incisiva, capaç d’afinar-lo perquè penetre més
enllà de les aparences, de diversificar-lo perquè enriquisca les nostres
maneres de veure i de sacsejar-lo perquè vole més alt, se sorprenga i
gaudi de la sensibilitat quotidiana” Errázurriz, Luis, Sensibilitat estètica. Un
desafiament pendent en l’educació xilena (2006).

La Contrapublicitat és una aplicació de l’Alfabetització Visual en la Sensibilització Social
a través de les imatges. Font: www.letra.org
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Resolució de Conflictes
Assumir que els conflictes són part natural de les relacions humanes és un principi
bàsic en l’Educació per al Desenvolupament. Conflicte no és sinònim de Violència,
sinó que aquesta és una de les moltes respostes al Conflicte. Treballar en la resolució pacífica de conflictes és un element fonamental en les activitats entorn del
desenvolupament. Analitzar diverses maneres de resoldre conflictes contribueix no
sols a generar ambients saludables sinó a comprendre diverses realitats de l’entorn pròxim i llunyà i proposar alternatives a les mateixes des dels propis àmbits
d’actuació.
L’enfocament Resolució Pacífica de Conflictes no solament respon als ambients
propers (família, escola...) o als anomenats Conflictes Armats, també pot aplicar-se
a altres situacions com:
•

Anàlisi dels fenòmens migratoris, apostant per iniciatives inclusives que fomenten les Cultures de l’Hospitalitat i Drets de les persones migrants.

•

Reflexió sobre els mercats internacionals, per exemple en l’àmbit dels aliments, comprenent com els beneficis econòmics no poden sobreposar als drets
fonamentals.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.

Ciutadania Global
El concepte de ciutadania global té els seus orígens en el dret cosmopolita, entenent-se com la capacitat per a participar i ser sentit en les comunitats polítiques,
en condicions de diàleg sense restriccions artificials i límits.
Segons Martha Nussbaum, és cosmopolita aquella persona compromesa amb tota
la comunitat d’éssers humans. De tal manera, destaca quatre raons per a impulsar
la ciutadania global.
D’una banda, l’educació cosmopolita ens permet aprendre més sobre nosaltres
mateixos, analitzant les nostres pròpies accions des d’una mirada global. De la
Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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mateixa manera, avancem resolent problemes globals que requereixen la cooperació internacional, pel que es fa necessari un coneixement sobre la realitat
mundial del planeta. L’autora, també planteja que, a través de la ciutadania
global, reconeixem obligacions morals amb la resta del món que són reals i d’una
altra manera passarien desapercebudes així com elaborem arguments sòlids i
coherents basats en les distincions que estem disposats a defensar, promovent el
compromís personal i col·lectiu.

En assumir el nostre paper en el marc de la ciutadania global, podem disposar
de nous panorames per a analitzar problemàtiques globals des de la nostra
òptica local:
•

El repte del Canvi Climàtic és, possiblement, un dels aspectes globals que requereix accions locals específiques, sota la premissa d’una ciutadania global.

•

Les situacions d’injustícia generades per les regles del comerç internacional
han d’afrontar-se des d’un lògica global, en la que totes les persones estem
involucrades.

Interculturalitat i Diversitat
La diversitat ha sigut una tònica general en la història de la nostra societat
encara que no sempre assumida com la riquesa social que suposa. Els fenòmens
migratoris, especialment iniciats en la segona meitat del segle XX, han modificat
substancialment les característiques culturals de les nostres societats.
Davant la diversitat de cultures, cosmovisions, ideologies o creences que presenten les nostres societats, és necessari assumir posicions que, més enllà de la
convivència pacífica de les diverses cultures que ofereix l’enfocament de multiculturalitat podem, des del respecte i posada en valor de les cultures, impulsar
dinàmiques d’intercanvi i enriquiment mutu.
La diversitat actual ofereix una possibilitat per al creixement personal i comunitari, l’aprenentatge i l’establiment de models socials equitatius, respectuosos i
generadors de pau i convivència. Aquest enfocament no solament aconsegueix
la diversitat en termes culturals, les diferents maneres d’entendre el món, d’orientació sexual, de creences, de capacitats o de posicions ideològiques són una
possibilitat per a continuar construint un món més just i equitatiu al qual totes les
persones poden contribuir.
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•

Els nous models socials que genera la recepció i acolliment de persones migrants són possibilitats per a treballar la interculturalitat i la gestió de la diversitat.

•

La inclusió de persones amb discapacitat en les nostres dinàmiques educatives afavoreix models de respecte i participació equitativa.
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Globalització i Interdependència
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha permès
generar ponts entre societats diverses. L’expansió dels mitjans de comunicació i,
especialment, la instal·lació de punts d’accés a internet, s’ha constituït com una
autèntica revolució en diferents àmbits com el econòmic, el social, el polític i,
sobretot, el cultural.
Aquesta interconnexió entre persones que geogràficament es troben allunyades,
ha permès intercanvis de tota mena, afavorint la visió global el món comprenent
com els diversos processos locals són interdependents entre si. Tant en un sentit
positiu com negatiu, les actituds personals, les accions puntuals o les dinàmiques
socials generen efecte i són al seu torn influenciades, per altres processos generats
en diferents llocs del planeta.
No obstant això, el ventall de possibilitats que ofereixen aquests canals virtuals
d’intercanvi també ha servit per a generar dinàmiques per a homogeneïtzar
les societats, cap a models basats en el consum. De tal manera, el fenomen de
la Globalització busca establir patrons culturals únics, que afavorisquen als
grans interessos econòmics mundials en detriment de les cultures locals. Aquest
canvi cultural no sols afecta a aspectes d’índole econòmica, sinó també social,
modificant els patrons característics de les societats.
Els processos educatius han d’acompanyar aquesta nova realitat de interconnexió
i interdependència, amb la finalitat d’aprofitar els aprenentatges que ofereix
aquest nou escenari però gestionant adequadament la informació obtenida,
permetent un equilibri entre ser un “ciutadà del món” i la salvaguarda dels valors
i cultures locals.
•

Analitzar els nostres patrons de consum, així com les tendències o modes, és
una bona possibilitat per a comprovar fins a quin punt estem influenciades per
la cultura única que ens ofereix el model de la Globalització.

•

Desenvolupar accions per a conèixer més les tradicions locals facilita la posada en valor de models culturals i socials dels quals extraure aprenentatges
i maneres d’entendre l’entorn que ens envolta.

Ajuda al Desenvolupament i Solidaritat Internacional
L’Ajuda al Desenvolupament s’ha constituït com una eina essencial per a donar
suport als processos de canvi als països més empobrits, a través de la facilitació
de desemborsaments econòmics, tant en forma de donacions com de crèdits
en condicions favorables. En 1980, 22 dels països més rics es van comprometre
a destinar el 0.7% del seu Producte Nacional Brut a aquest efecte, encara que
actualment només cinc països han aconseguit aquesta meta (Dinamarca, Països
Baixos, Luxemburg, Noruega i Suècia) estant la resta de països entorn del 0.3%.
Parlem d’Ajuda Oficial al Desenvolupament quan prové d’entitats públiques, tant
centrals com descentralitzades (en el cas d’Espanya, l’Ajuda al Desenvolupament
provinent de Comunitats Autònomes o Ajuntaments es denomina Cooperació Descentralitzada).
Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars

27

Si bé l’Ajuda Oficial és la que més recursos maneja, les ONGD tenen un paper
clau no sols en la gestió de recursos privats sinó també en la motivació i promoció de la Solidaritat Internacional. És en aquest sentit en el qual les organitzacions presenten un valor afegit al no estar subjectes, en essència, a interessos
particulars sinó a un compromís col·lectiu per la solidaritat, com a procés de canvi
d’estructures generadores de pobresa. Resulta important, de tal manera, generar
un equilibri entre l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (moltes vegades vinculada
a interessos del país donant) i la Solidaritat Internacional, que té el seu origen
en les organitzacions i moviments socials, amb un paper fonamental de control i
regulació de l’Ajuda Oficial.
•

Les campanyes d’incidència per a aconseguir el 0.7% del PNB destinat al
suport als països més empobrits és un clar exemple en el qual la solidaritat
Internacional influeix en l’Ajuda al Desenvolupament.

•

Els intercanvis, les campanyes solidàries o la sensibilització social són accions
que, sense estar vinculades a transferències o donacions econòmiques, motiven la solidaritat internacional a l’intern de la societat.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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Educació per al
Desenvolupament:

ací i allà

En alguns casos, pel fet que l’Educació per al Desenvolupament va
començar a impulsar-se de manera especial per organitzacions implicades
en la Cooperació Internacional, es considera que les accions educatives
impulsades només estan dirigides a crear consciència i compromís amb
les realitats que afecten els anomenats Països del Sud. Com s’ha exposat
anteriorment, aquesta visió reduïda de l’Educació per al Desenvolupament
és errònia perquè, a partir de aquest enfocament, es pretén abordar una
realitat complexa i interconnectada, en la qual les fronteres es difuminen a
partir d’una visió de ciutadania global.
És per això que l’abordatge educatiu en clau d’Educació per al
Desenvolupament no ha d’obviar les problemàtiques i reptes als quals ens
enfrontem també en les nostres societats anomenades “desenvolupades”. La
inclusió de persones amb discapacitat, el consum responsable, la equitat
de gènere, la participació social o la interculturalitat, són reptes davant els
quals l’Educació per al Desenvolupament no ha de ser cega.
De tal manera, si bé moltes accions d’Educació per al Desenvolupament
van dirigides a prendre consciència sobre realitats que afecten, de manera
especial, a Països del Sud, l’agent educatiu ha de dedicar esforços a acostar
aquesta situació al context de la població participant, creant vincles i
motivant a impulsar accions concretes. La premissa “pensa globalment actua
localment” resulta fonamental en aquest aspecte.
La major part de les realitats que s’aborden des de la Educació per al
Desenvolupament tenen el seu origen en aspectes estructurals en els quals
les persones, de manera individual, tenen poca capacitat d’influència. No
obstant això, lluny de desanimar, aquesta situació ha de promoure accions
creatives, simbòliques en alguns casos i amb un fort impacte i enfocament
polític en unes altres, que generen alternatives. Poc pot fer una persona
davant l’especulació del preu dels aliments en els mercats globals, però el
consum just i responsable proposa models a l’abast de totes les persones,
alternatius als mercats basats en relacions injustes. De la mateixa manera,
davant les polítiques migratòries discriminatòries, la denúncia i incidència
política és un instrument a l’abast de la ciutadania, que pot ser acompanyat
d’una “cultura de l’hospitalitat” que entenga la interculturalitat com una
oportunitat per a aprendre i créixer socialment.

Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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Pensa globalment, actua localment!
Una realitat m’impacta

M’indigna l’explotació infantil
No m’agrada el racisme

Què puc fer?
Propose accions locals

Analitze l’origen dels productes que consum
M’interesse per la realitat de les persones migrants

Es generen dinàmiques socials
M’unisc a iniciatives de comerç just
Participe en accions d’acolliment

Conflueixen amb iniciatives globals
Motivem dinàmiques comercials justes
Anime la cultura de l’hospitalitat

Transformem la realitat!

Reduïm els injustícies!
Construïm societats inclusives!
Font: pròpia

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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Educant per al
Desenvolupament:

metodologia i perfils
Com fer Educació per al Desenvolupament?
Una vegada que tenim clara la nostra meta educativa, els components que
constitueixen l’Educació per al Desenvolupament i alguns conceptes clau,
ens sorgeix una pregunta lògica: Com educar per al Desenvolupament?
Si bé l’alta diversitat d’accions vinculades a l’Educació per al Desenvolupament
no permet tindre una metodologia unificada, les investigacions i estudis
recents han constatat alguns trets comuns que caracteritzen a aquestes
iniciatives educatives.

L’Educació per al Desenvolupament com un procés
Per perseguir un canvi d’actituds personals i grupals, motivat per l’anàlisi i
reflexió crítica, la metodologia de treball en Educació per al Desenvolupament
no ha d’obviar el caràcter progressiu del procés educatiu. A diferència de
les accions formatives convencionals en les quals la fi última és adquirir i
aplicar un coneixement, l’Educació per al Desenvolupament proposa nous
models de vida, pensament i relacions, que requereixen un temps per a ser
incorporats. A través d’una activitat puntual o d’una xarrada o exposició,
podrem arribar a sensibilitzar a les persones participants però una modificació
d’actitud requereix un treball llarg en el temps, un procés de canvi progressiu
i acompanyat.

La metodologia participativa, clau en el treball
La major part de les accions vinculades a l’Educació per al Desenvolupament
es plantegen per a ser dutes a terme en grup. De fet, la falta de participació
activa de la societat en la presa de decisions és una de les causes
principals de les situacions d’injustícia davant les quals l’Educació per al
Desenvolupament vol respondre. De tal manera, la metodologia participativa
resulta fonamental en aquestes iniciatives, buscant no sols l’involucrament de
totes les persones implicades, sinó l’apropiació dels processos, convertint-se
en actors clau del procés educatiu.
D’especial importància és la participació activa en les iniciatives d’Educació
per al Desenvolupament d’aquelles persones o col·lectius tradicionalment
exclosos. En les societats tan diverses en les quals treballem, és necessari
reflectir la riquesa que s’amaga en la interculturalitat, la inclusió de persones
amb discapacitat o l’equitat entre homes i dones, peces fonamentals per al
canvi social.
Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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Una metodologia que parteix del vivencial i l’afectiu
L’Educació per al Desenvolupament parteix de la realitat per a canviar la
realitat. És per això que els processos educatius no poden iniciar-se des
d’un altre punt que no siga el vivencial i afectiu de les persones participants.
La sensibilització davant les realitats d’injustícia es considera el primer
pas per al procés de l’Educació per al Desenvolupament. Afortunadament,
en treballar amb xiquets i xiquetes, es constata una gran facilitat per a
la empatia i l’afectiu, aspecte que resulta més complex amb població
adulta, la sensibilització de la qual depèn d’esquemes preconcebuts i
idees que dificulten treballar l’emocional.
De tal manera, l’Educació per al Desenvolupament parteix de la
quotidianitat de les persones participants, de la seua realitat i les seues
pròpies idees, aportant vivències i emocions en el procés de reflexió.

Una metodologia integral i continuada
Les injustícies estan originades per una complexa xarxa de factors de molt
diversa índole. Per això, l’Educació per al Desenvolupament ha d’abordar
de manera integral temes diferents que afecten les diferents facetes
de les persones. Aquest caràcter interdisciplinari obliga al fet que els
actors de l’Educació per al Desenvolupament no deixen, des de les seues
respectives especialitats, d’establir vincles amb altres àrees de treball,
realitzant propostes integrals que siguen capaces de donar resposta
als reptes actuals. Així mateix, és important dedicar esforços a evitar
confinar l’Educació per al Desenvolupament en una illa desvinculada dels
processos educatius habituals. La classe de matemàtiques, l’assignatura
de ciències socials, l’activitat extraescolar de música o els entrenaments
esportius són espais en els quals l’Educació per al Desenvolupament pot
integrar-se.
De la mateixa manera, la continuïtat dels processos d’Educació per
al Desenvolupament resulta clau per a aconseguir el canvi esperat.
La inestabilitat laboral, la dependència de projectes concrets o els
canvis institucionals són riscos que han d’abordar-se per a garantir
l’acompanyament sostingut d’aquests processos.

Incorporant l’avaluació continua
El fet que l’Educació per al Desenvolupament estiga molt vinculada al
compromís social no és raó perquè els processos no busquen la qualitat
necessària per a aconseguir els impactes necessaris. És per això que els
processos educatius han d’establir iniciatives d’avaluació que servisquen
per a generar aprenentatges i proposar millores. En aquestes accions
avaluatives, és important conèixer les impressions del públic destinatari.
Si bé l’Educació per al Desenvolupament aborda temàtiques d’important
calat social, aquestes poden tractar-se dins d’una lògica pròxima,
atractiva i fins i tot lúdica.
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Com ser Educació per al Desenvolupament?
El paper dels Agents.
El procés educatiu requereix professionals amb la formació, habilitats
i capacitats necessàries per al seu abordatge. En l’Educació per al
Desenvolupament, el perfil de l’agent es complica, per la necessitat de
no sols disposar de coneixements necessaris sinó també de la convicció
personal necessària per a impulsar aquests processos de canvi.
Encara que l’Educació per al Desenvolupament aborda aspectes molt
diversos, podríem definir algunes característiques que representarien a
l’agent d’Educació per al Desenvolupament, tant a nivell institucional
(escola, associació, ONG…) com a personal (docent, educador/a, monitor/
es, voluntari/a…).

Formació específica
L’Educació per al Desenvolupament encara està molt vinculada al
moviment social i al tercer sector i, per tant, moltes de les seues accions
estan desenvolupades per voluntariat. Els actors de la Educació per al
Desenvolupament han de disposar de la formació específica per a dur a
terme les accions educatives amb la qualitat necessària.

Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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Compromís personal
L’agent d’Educació per al Desenvolupament ha de conèixer i solidaritzarse amb la realitat a tractar i amb el públic que busca impactar. El procés
d’Educació per al Desenvolupament no sols tenen com a destinataris/es
als i les participants sinó al mateix educador/a que queda integrat amb
el públic meta, de tal manera que, a través de les diverses modalitats
d’ensenyament, impulse una reflexió que conduïsca al compromís personal
de totes les persones implicades.

Inquietud creativa
L’Educació per al Desenvolupament no sols ofereix una alternativa a la
manera de comprendre i posicionar-se davant la realitat global, sinó
que també planteja reptes a l’educació convencional per a millorar els
seus processos educatius. En aquest aspecte, l’agent d’Educació per al
Desenvolupament ha d’estar en permanent “inquietud creativa”, buscant
noves maneres d’animar al compromís social i a la transformació de les
realitats generadores d’injustícia. Les noves tecnologies ofereixen un
ampli ventall de possibilitats per a l’Educació per al Desenvolupament
però també, rescatar pràctiques i metodologies més tradicionals, genera
impactes no esperats en proposar un model basat en les relacions humanes
per damunt de les relacions virtuals.

Obertura a la diversitat
La diversitat en tots els seus aspectes (culturals, econòmics, socials…)
constitueix una oportunitat per a la construcció d’una ciutadania
global oberta a l’aprenentatge a través de la trobada, el diàleg i la
inclusió. L’agent de l’Educació per al Desenvolupament ha d’estar atent
davant aquestes possibilitats, enriquint-se de la trobada amb realitats,
pròximes o llunyanes, diverses que ofereixen noves experiències en la
construcció de relacions socials més justes i equitatives. De la mateixa
manera , en els propis grups de treball, l’obertura a la diversitat com a
punt de partida, és una característica clau de l’agent de l’Educació
per al Desenvolupament.

Treball en xarxa
En els últims anys, el nombre d’organitzacions, ONGD i institucions implicades
en l’Educació per al Desenvolupament, ha augmentat considerablement.
Si bé cada entitat manté una identitat i manera de treballar pròpia,
el treball en xarxa afavoreix notablement la qualitat de les accions
educatives i els impactes que es pretenen aconseguir.
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L’agent d’Educació per al Desenvolupament obté de la trobada i sinergies
amb altres persones i institucions compromeses amb el canvi social, no sols’
nous recursos i idees per al treball, sinó també un espai per a compartir
dificultats i aprenentatges. A partir del treball en xarxa, s’estableixen
vincles amb grups amb interessos i preocupacions comunes que poden
resultar molt profitosos.
A més, a través de la participació en xarxes i l’establiment d’aliances,
es generen iniciatives de formació contínua, molt necessàries per a
l’educador/a a causa de la constant evolució d’aquesta disciplina,
motivant la millora contínua i la innovació.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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Els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible,
la nova agenda
internacional

Durant tota la història, la comunitat internacional ha dedicat esforços a
proposar solucions conjuntes a les problemàtiques globals. La conformació
de l’Organització de les Nacions Unides en 1945, suposa l’aparició d’un
nou fòrum per a la discussió i l’acció global, donant com primer resultat la
Declaració Universal dels Drets Humans en 1948.

Després de diverses dècades impulsant Tractats i Declaracions dirigides a
sectors específics (com la Declaració de Pequín de 1995 sobre els Drets de
les Dones o la Declaració de Roma de 1996 sobre la Seguretat Alimentària
Mundial), l’any 2000, i en coordinació amb diverses organitzacions
governamentals i de societat civil, l’Assemblea de les Nacions Unides va
emetre l’anomenada Declaració del Mil·lenni, que recollia huit objectius
per a ser aconseguits abans de l’any 2015
Durant quinze anys, els diversos països, ONGD i institucions internacionals
han dedicat esforços per a aconseguir les metes plantejades, amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida de les poblacions més vulnerables.
Fins hui límit, es va avançar de manera dispar en els anomenats Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni. Mentre que alguns països aconseguien
les metes quant a educació primària universal, en uns altres la reducció
dels nivells de la pobresa no va aconseguir la meitat com estava previst.
En el següent quadre, es poden observar els principals avanços que el
2015 es van observar respecte a cadascun dels huit objectius plantejats.
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OBJECTIU DE
DESENVOLUPAMENT DEL
MIL·LENNI

AVANÇOS A 2015

En termes absoluts s’ha reduït a menys de la meitat
el nombre de persones vivint en extrema pobresa
1. Erradicar la pobresa extrema
des de 1990. No obstant això, aquesta meta no
i la fam
s’ha aconseguit en algunes regions com Àfrica
subsahariana.

2. Aconseguir l’ensenyament
primari universal

S’ha augmentat un 20% la matrícula en educació
primària des de l’any 2000, encara que encara
molts xiquets, i especialment xiquetes, no van a
escola.

3. Promoure la igualtat entre
els sexes i l’apoderament de la
dona

Moltes dones accedeixen hui a llocs de
representació política i les xiquetes tenen més
facilitat per a anar a escola. Així i tot, són moltes
les dones i xiquetes que pateixen discriminació pel
seu sexe.

4. Reduir la mortalitat dels
xiquets menors de 5 anys

S’ha reduït notablement la mortalitat dels xiquets i
xiquetes menors de cinc anys però la desnutrició
i les malalties diarreiques i respiratòries continuen
sent la causa de mort de molts xiquets i xiquetes.

5. Millorar la salut materna

La mortalitat materna s’ha reduït quasi a la meitat
a nivell global. Malgrat això, estar embarassada
és un factor de risc en bona part dels països.

6. Combatre el VIH/SIDA, la
malària i altres malalties

El nombre de contagis s’ha reduït notablement. No
obstant això, les dificultats en l’accés a tractaments
preventius és un dels principals reptes per a
abordar aquestes malalties.

7. Garantir la sostenibilitat del
medi ambient

Malgrat que s’ha avançat en alguns aspectes com
l’accés a l’aigua per a bona part de la població,
la sostenibilitat ambiental segueix sent un repte
global.

8. Fomentar una aliança mundial per al desenvolupament

Molts països han avançat en el compromís davant
la pobresa. Fins i tot són necessaris importants
esforços polítics, econòmics i tècnics per a construir
un món just per a tot el planeta
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Encara que els avanços han sigut desiguals en els diversos objectius i països,
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni van constatar que l’establiment
de metes i terminis és una forma eficaç d’alinear l’Agenda Internacional de
Desenvolupament a un pla comú consensuat entre els diversos actors.
Continuant amb el repte de la construcció d’un Món més just per a tots els
pobles i incorporant alguns aspectes que els Objectius del Mil·lenni no recollien
amb la intensitat necessària com la construcció de pau, al setembre del
2015, l’Assemblea de les Nacions Unides ha aprovat l’Agenda 2030 que
estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per a posar fi a
la pobresa, lluitar contra les desigualtats i la injustícia, i fer front al canvi
climàtic.
De manera especial, aquesta nova Agenda Internacional, ha prioritzat la
sostenibilitat com un element clau en els processos de desenvolupament. De
fet, dos mesos després de la seua aprovació, 195 nacions han arribat al
denominat Acord de París, que engloba tots els elements per a impulsar
l’acció climàtica, mantenint l’escalfament global molt per davall dels dos graus
centígrads, reduint els riscos del canvi climàtic.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es sustenten en cinc esferes de
acció principals:
•
•
•
•
•
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Les Persones, com a centre de l’acció, posant fi a la pobresa i la fam i
assegurant el desenvolupament de tots els éssers humans.
El Planeta, assegurant la sostenibilitat que permeta satisfer les necessitats
de les generacions presents i futures.
La Prosperitat, assegurant el progrés econòmic, social i tecnològic en
harmonia amb la naturalesa.
Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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La Pau, com una aposta en la construcció de societats pacífiques, justes i
inclusives, lliures de temor o violència.

•

Les Aliances, establint sinergies i col·laboracions per a disposar dels recursos
i mitjans necessaris per a garantir la solidaritat mundial, especialment en les
necessitats dels més pobres i vulnerables.

De tal manera, aquesta nova Agenda Internacional ha establit dèsset
objectius per a garantir el desenvolupament sostenible abans de l’any 2030.
A continuació s’exposen cadascun dels objectius, reflectint algunes de les
principals metes a aconseguir.

Objectiu 1. Posar fi a la pobresa en totes les seues formes a tot el món.
Esperant que, per a 2030, s’haja erradicat la pobresa extrema, reduït a la meitat
la pobresa moderada i establit sistemes públics que garantisquen els serveis
bàsics i la resiliència de les poblacions més vulnerables.
Objectiu 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora
de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible. Per a 2030, posar fi a totes
les formes de fam i malnutrició, duplicant les capacitats de producció agrícola i
garantint la sostenibilitat en la generació d’aliments.
Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en
totes les edats. Reduint, per a 2030, les morts maternes i posar fi a les morts
evitables de nounats. Posar fi a les epidèmies de SIDA, malària, tuberculosi i altres
malalties tropicals, reduir el consum de substàncies estupefaents i establir sistemes
de prevenció, tractament i investigació.
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots. Garantint, per a
2030, l’educació primària universal, l’accés a educació inicial i tècnica en igualtat
d’oportunitats per a homes i dones, establint sistemes educatius de qualitat.
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Objectiu 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les
dones i les xiquetes. Posant fi a totes els formes de violència i discriminació contra
les dones, fomentant la participació equitativa i enfortir polítiques encertades i
lleis per a promoure la igualtat i l’apoderament de les dones i les xiquetes a tots
els nivells.
Objectiu 6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i
el sanejament per a tots. Aconseguint, per a 2030, l’accés universal i equitatiu
a l’aigua, sanejament i higiene, augmentant l’ús eficient dels recursos hídrics i
garantint la qualitat d’aquests, a través de sistemes integrals de protecció i
gestió.
Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible
i moderna per a tots. Fomentant l’accés universal als serveis d’energia, amb
especial èmfasi en l’establiment de sistemes energètics sostenibles, fomentant la
inversió per a la investigació i el desenvolupament energètic.
Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots. Mantindre el
creixement econòmic estable, de manera sostenible, millorant la productivitat i la
generació d’ocupació, diversificant les fonts econòmiques i protegint el treball
decent
Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. Promovent dinàmiques inclusives,
que contribuïsquen a la indústria sostenible, especialment de les petites i mitjanes
empreses.
Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. Fomentant la inclusió
social, política i econòmica de totes les persones, adoptant mesures polítiques,
especialment fiscals, salarials i de protecció social i facilitant la migració i mobilitat
ordenades.
Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen
inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Assegurant, per a 2030, l’accés als
serveis bàsics, sistemes de transport, urbanització inclusiva i zones verdes i segures,
especialment en els assentaments marginals.
Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
Gestionant els recursos naturals de manera sostenible, reduint el desperdici
d’aliments i implementant pràctiques de maneig integral de residus, especialment
per part de les grans empreses.
Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els
seus efectes. Alineant-se a la Convenció Marco sobre el Canvi Climàtic, enfortint
la resiliència i capacitat d’adaptació i millorant les capacitats per a la gestió,
planificació i educació.
Objectiu 14. Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i
els recursos marins per al desenvolupament sostenible. Prevenint, per a 2025, la
contaminació marina de tota mena, fomentant la gestió sostenible d’ecosistemes
marins, regulant la pràctica pesquera fomentant les iniciatives sostenibles.
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Objectiu 15. Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes
terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, lluitar contra la
desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i posar fre a la
pèrdua de la diversitat biològica. Vetllant per la conservació, restabliment i ús
sostenible dels ecosistemes, amb especial èmfasi en els diversos tipus de boscos,
adoptant mesures urgents per a reduir la degradació ambiental.
Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament
sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions
eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. Reduint, per a 2030, tot
tipus de violència, especialment cap als xiquets, establint sistemes de justícia
eficaços, eliminant qualsevol tipus de corrupció, enfortint les institucions nacionals
i internacionals.
Objectiu 17. Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial
per al Desenvolupament Sostenible. Enfortir la cooperació tècnica, econòmica
i política, a través de sistemes integrals, que vetllen pel compliment de les metes i
compromisos, com destinar el 0.7% a Cooperació al Desenvolupament.
Per a l’assoliment d’aquests objectius, és necessari fomentar una Ciutadania
Activa que contribuïsca, des dels gestos i activitats quotidianes, a generar una
dinàmica positiva, impulsant iniciatives d’incidència i accions de canvi. És per
això que els mateixos han d’incorporar-se de manera transversal a les iniciatives
d’Educació per al Desenvolupament.

Arxiu fotogràfic de MUSOL, Benito Pajares i Manuel Molinés.
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Arts Plàstiques i el
desenvolupament
L’art ha sigut, des dels orígens de la humanitat, una de les principals
expressions de sentiments, història i cultura de la societat. Des de les
primeres pintures rupestres, l’escultura i la pintura, fins a l’art contemporani
i d’avantguarda, les arts plàstiques s’han constituït com un mitjà per
a la comunicació. Així mateix, l’art ha servit com a mitjà de denúncia
davant la injustícia, tant de manera espontània com de manera
organitzada a través de campanyes impulsades per organitzacions i
entitats.
Des de les primeres etapes de la vida, les arts plàstiques són formes
privilegiades d’expressió, més enllà de l’escriptura. A través del dibuix
els xiquets i xiquetes comparteixen la seua impressió de l’entorn que
els envolta, transmetent emocions i sensacions. És per això, que les Arts
Plàstiques en el seu conjunt són un mitjà privilegiat per a treballar
l’Educació per al Desenvolupament
Les arts plàstiques, com una expressió dels pobles, són una forma
especial d’acostar-se a realitats i cultures diverses. Els teixits, pintures
i escultures dels pobles Africans i Llatinoamericans són una mostra
de positivisme enfront de les imatges més negatives que solen
caracteritzar a aquests països. De la mateixa manera, coneixent les
diverses expressions culturals podem comprendre més i millor la història
i realitat dels pobles, aspecte clau per a treballar l’Educació per al
Desenvolupament.
L’expressió visual i les arts plàstiques formen part inherent del treball
de les organitzacions socials en la construcció de relacions més justes.
Les campanyes de sensibilització solen estar basades en dinàmiques
en les quals la imatge cada vegada cobra major importància. Al llarg
de la història de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat
internacional, la imatge dels països empobrits que s’ha transmès als
països desenvolupats, ha influït notablement en el model de cooperació
impulsat. A l’inici, es treballava des d’una visió assistencialista motivada
pels sentiments generats en mostrar imatges de les pitjors conseqüències
de la pobresa.
Actualment, des del Desenvolupament Humà Sostenible es busca impulsar
un enfocament més centrat en la promoció i enfortiment de capacitats,
motivat per imatges més positives en les quals el sentit comunitari
cobra major importància. La Cooperació al Desenvolupament actual,
cerca superar aqueixa visió assistencialista cap a models en els quals
les persones siguen protagonistes de la seua pròpia vida, prenent
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decisions lliures i participatives. Sens dubte, les arts plàstiques ofereixen
una aportació privilegiada al canvi social i, de forma més específica,
en l’educació per al desenvolupament.
El vincle entre les arts, la solidaritat, el desenvolupament i el canvi
social es remunta a les primeres manifestacions artístiques en les
quals les primeres comunitats humanes il·lustraven aquelles situacions
que generaven majors beneficis per a la seua societat (bona caça,
bona collita…). En els períodes de guerra i injustícia, la pintura va ser
una manera d’immortalitzar aquelles situacions que mai més haurien
de repetir-se (afusellaments, bombardejos, desplaçaments…). Més
actualment, les arts plàstiques en les seues diverses facetes ha sigut
un canal per a la denúncia social, la demanda ciutadana per la pau
o l’alerta davant el canvi climàtic i la necessitat de conservar el medi
ambient entre altres.
En un moment històric en el qual el visual predomina sobre l’escrit, les arts
plàstiques i visuals ens permeten acostar-nos a la injustícia de manera
més vivencial. A través de les arts plàstiques en les seues diferents
facetes, podem abordar diferents situacions des d’un enfocament que
va més enllà del racional, entremesclant emocions i vivències personals.
La incorporació de l’art en les dinàmiques de desenvolupament és, en
efecte, una possibilitat per a superar distàncies i diferències culturals,
fomentant l’empatia i generant vincles emocionals amb altres persones
i realitats, motivant el compromís personal i col·lectiu en la construcció
d’un món més just.
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Les Arts Plàstiques,
els ODS i el Dret a
un Medi Ambient Sa
Les Arts Plàstiques es constitueixen, actualment, com una matèria
fonamental en els processos educatius. A través de l’art s’estimulen
diversos elements clau en el desenvolupament personal en diversos
aspectes: el foment de la creativitat que comporta la pràctica artística,
resulta essencial en unes societats cada vegada més canviants i en un
món en el qual la solució als problemes complexos requereix solucions
creatives i innovadores.
L’art resulta també un element fonamental per a treballar l’educació
emocional. Les sensacions i sentiments que generen una peça artística
estan estretament relacionades amb el propi desenvolupament de les
persones, motivant una major sensibilitat davant les realitats del nostre
entorn. Un dels pilars fonamentals de l’Educació per al Desenvolupament
s’assenta en la promoció de la sensibilització davant les injustícies
tant a nivell local com global. Sens dubte, a partir del art podem
acompanyar la emocionalitat, promovent eines per a gestionar els
sentiments generats per diferents situacions i canalitzar-los cap a
reflexions i accions concretes.
En l’àmbit educatiu, les arts plàstiques juguen un paper fonamental
donant suport als processos d’aprenentatge i millorant la comprensió
de conceptes vinculats amb innombrables disciplines com les
matemàtiques, la biologia o la història. És per això que les arts estan
estretament relacionades amb el Dret a una Educació inclusiva i de
qualitat, en la qual l’aprenentatge estiga acompanyat per recursos i
metodologies lúdiques en una lògica de “aprendre fent”.
Aquesta matèria, a més, es basa en la generació d’espais lliures que
motiven la tolerància, diversitat i interrelació. En l’àmbit artístic, les
diferents idees, tendències i maneres d’entendre el món conviuen
entremesclant-se, sense conflictes i construint noves formes de relacions
harmòniques i interdependents.
La proposta de “crear ” que ens ofereix l’art, el relaciona directament
amb la possibilitat d’establir relacions més harmòniques i sostenibles
amb el medi que ens envolta. De tal manera, les Arts Plàstiques ofereixen
un marc privilegiat per a abordar el Dret a un Medi Ambient Sa des del
enfocament de les anomenades “tres erres”, Reciclar, Reduir i Reutilitzar.
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L’Educació per al Desenvolupament aplicada a les Arts Plàstiques,
estableix un protagonisme del Reciclatge, utilitzant material en desús
per a crear diversos treballs; la Reutilització d’objectes, millorant la seua
aparença i estat; o la Reducció de deixalles, a partir de pràctiques
sostenibles.
El Dret a un Ambient adequat està derivat d’uns altres com el Dret a
l’Alimentació, a la Salut o fins i tot el Dret a la Vida. Encara que no està
explícitament reflectit en la Declaració Universal dels Drets Humans, sí
ha sigut recollit en diverses declaracions de Nacions Unides com la
Resolució 45/94 on s’exposa que totes les persones tenen dret a viure
en un ambient adequat per a la seua salut i benestar. També hi ha
un reconeixement d’aquest dret en la Declaració de la Conferència
de les Nacions Unides sobre el Medi humà aprovada a Estocolm el
16 de juny de 1972, en la Declaració de Rio Sobre Medi Ambient i
Desenvolupament de 1992, en el Protocol de Kyoto de 2005 i en la
Declaració Universal de Drets Humans Emergents que, en el seu article
3, reconeix el dret a habitar el planeta i al medi ambient. En el marc de
la Cimera del Clima de París, en 2015 es van establir nous compromisos
per a garantir la sostenibilitat ambiental i la reducció dels impactes
del Canvi Climàtic.
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible presenta de manera
transversal el Dret a un Medi Ambient Sa. El qualificatiu de Sostenibles
constata com els objectius prioritzen la sostenibilitat ambiental, social
i econòmica en el marc de les seues metes. Trobem entre ells, l’Objectiu
7 sobre Energia Assequible i no Contaminant, l’Objectiu 11 Ciutats i
Comunitats Sostenibles, l’Objectiu 12 Producció i Consum Responsables
o l’Objectiu 13 Acció pel Clima.
L’Educació per al Desenvolupament té la prioritat d’impulsar l’anàlisi,
reflexió i acció davant un dels reptes més urgents per a la sostenibilitat
del planeta com és la protecció d’un medi ambient sa. Des dels anys 90,
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle han augmentat un 50% i les
polítiques dirigides a reduir-les són cada vegada més febles enfront
de les postures desenvolupistes i depredadores del medi ambient. És
per això, que és necessari l’establiment d’una aliança mundial a favor
del medi ambient en el qual el desenvolupament sostenible siga l’eix
vertebrador de les polítiques internacionals.
A través d’ella podem acostar-nos a comprendre com la cura del
Medi Ambient va més enllà d’una postura conservacionista. Protegir
la Terra (La Mare Terra com ser refereixen a ella els pobles indígenes
llatinoamericans) és protegir-nos a nosaltres mateixos. L’Ambient és un
sistema global en el qual tots els països estem implicats. A partir de
l’abordatge de les Arts Plàstiques amb un enfocament d’Educació
per al Desenvolupament podem establir pràctiques quotidianes més
sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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A més, a través d’aquesta matèria podem acostar-nos a la gran
diversitat que les diferents expressions artístiques i culturals presenten
al llarg del planeta. De manera especial, vinculant diversitat cultural
i medi ambient, els pobles indígenes ofereixen una possibilitat de
comprendre les relacions amb la naturalesa de manera més harmònica
i sostenible. L’expressió cultural dels pobles indígenes és àmpliament
coneguda però en vincular aquesta amb l’enfocament ambiental,
ofereix nous horitzons per al canvi d’hàbits i la manera de comprendre
les relacions amb el medi ambient.
L’Educació per al Desenvolupament ens motiva a analitzar com les
accions locals tenen un impacte directe a nivell global i, de tal manera,
els xicotets gestos vinculats amb la cura ambiental contribueixen
a models més sostenibles i duradors. En aquest àmbit, l’art vincula
emocionalitat i pedagogia dirigida al canvi d’hàbits, construint un
planeta més sa i sostenible.
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Activitats de la matèria extraescolar

pintura
1

Activitat

1

L’ESCRIPTURA MAIA

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

El poble Maia habita en la regió de Mesoamèrica (actuals
territoris de Guatemala, Belice, Hondures i El Salvador) així com
les regions del sudest de Mèxic (Tabasco, Chiapas, Campeche,
Yucatán i Quintana Roo). Destaquen per la seua saviesa
gràcies a la observació del medi ambient, i han desenvolupat
un sistema d’escriptura a través de signes i símbols, als quals
anomenaven “glifos”.

•
•
•

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Conèixer el concepte Glif (o jeroglífic).
Acostar a l’alumnat la cultura indígena Maia i la seua
relació amb el Medi Ambient.
Expressar imatges interiors amb claredat i precisió.

Xiquets i xiquetes d’entre 6 y 12 anys.

•
•
•
•
•
•

Làmines blanques DIN-A4.
Regla.
Llapis i goma.
Retoladors fins de colors (per a perfilar).
Llapis de colors.
Fitxa 1. Alfabet Maia

45-50 minuts.

Mostrem al grup-classe el alafabet maia (Fitxa) composat per
“glifos”. Cada participant tria una de les lletres per a treballar
sobre ella.
Dividim cada làmina DIN-A4 a la meitat; en dos parts iguals.
Dibuixem la lletra del alfabet maia (glifo) que hem triat en una
de les parts. En l’altra part, dibuixarem el contorn de la lletra,
tal i com la coneixem. Una vegada dibuixat el contorn, el
rellenem a partir d’un objecte o animal conegut.
Com exemple:
- H pot ser una papallona
- U una serp
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- O pot ser un sol
- M una muntanya
. U una clau
El seguent pas serà perfilar els dibuixos amb un retolador fi, i
finalitzar pintant amb llapis de colors.
Al final de la sessió, haurem construit un alfabet personalitzat
a partir del alfabet maia.

VARIANTS

•

•

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

•
•
•
•

CONCLUSIONS

Per a les edats més primerenques es pot fer fotocòpia de
les lletres ja dibuixades perquè les pinten. I a partir d’elles
que facen un dibuix semblant al costat.
Una vegada elaborat l’alfabet podem jugar a enviar
missatges secrets, utilitzant els glifs o els símbols del nostre
alfabet.

Què et sembla l’alfabet Maia?
En què es diferencia del nostre?
Com creieu que els Maies es relacionen amb el medi
ambient?
Podeu distingir en els glifs algun element de la naturalesa?

•

La civilització Maia és una de les tres civilitzacions
que van crear un sistema complet d’escriptura. Va ser
usat des del 200 a. C. fins al 900 d. C.

•

Escriuen en deixants, atuells, llindes, retaules, tapes de
voltes i altres objectes fets per ells mateixos.

•

L’antiga escriptura maia es compon de molts signes
i símbols basats en la naturalesa. Aquests signes i
símbols es diuen “jeroglífics,” o simplement “glifs”.

•

Alguns glifs signifiquen paraules completes, uns altres
només síl·labes o lletres.

•

Les persones de cultura maia actuals continuen tenint
una relació molt estreta amb la naturalesa a la qual
anomenen “Mare Terra”.

MATERIAL DE TREBALL
Fitxa 1. Alfabet Maia.
Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars

55

Activitat

2

FILLS DE LA PACHAMAMA
Els pobles indígenes valoren el medi ambient com una mare
que proporciona aliments, habitatge i un entorn per a la
convivència. Criden a aquesta mare Pachamama. La seua
especial vinculació amb la naturalesa els converteix en
grans guardians dels rius, les muntanyes i els boscos

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

•

Conèixer el concepte de Pachamama.

•

Acostar la cultura indígena i la seua relació amb el Medi
Ambient a l’alumnat.

•

Desenvolupar la motricitat fina i el control viso-motor.

Xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

•
•
•
•
•
•

Làmines DIN-A4
Llapis i goma
Pintura acrílica o aquarel·les
Pinzells
Gots d’aigua
Drap de tela

40-45 minuts.

Comencem amb una pluja d’idees sobre tots aquells elements
que se’ns ocórreguen del medi ambient; boscos, cel, mar,
llacs, rius, plantes, animals, muntanyes, etc.
Expliquem el concepte de Mare Terra, Pachamama, fent un
símil amb una mare que ha creat i cuida del medi ambient, i
per tant de tots els elements dits anteriorment.
Cadascun/a tria un o diversos elements del medi, per a
representar-los en una làmina mitjançant les tècniques de;
pintura acrílica o aquarel·la. Prèviament dibuixem l’element
triat, abans de posar-li color.
En finalitzar la sessió tindrem un munt de làmines que
representaran els fills de la Pachamama

56

Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars

VARIANTS

•

•
•

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

L’educador/a pot buscar dibuixos o fotos de paisatges
en les quals isquen elements del medi ambient nomenats
pels xiquets i xiquetes. Això facilitarà el seu treball, ja que
tindrien un model a seguir per a la seua creació artística.
Els dibuixos o fotos de model han d’estar adaptats a
l’edat del grup.
En les edats més primerenques, en compte de tècniques de
pinzell pot usar-se pintura de dits.

•

Quines coses fem que perjudiquen la Pachamama?

•

Què passarà si continuem contaminant el medi ambient?

•

Com podem cuidar als fills/es de la Pachamama?

•

Els nostres dibuixos estan “sans” o “contaminats”? Per què
els hem dibuixats així?

•

Entre tots i totes hem de cuidar del nostre entorn i del
medi ambient, ja que és el medi en el qual vivim.

•

Podem col·laborar per a mantindre net el nostre entorn
amb gestos molt senzills; cuidar les plantes i els animals,
no tirar el fem al sòl i no malgastar l’aigua.

•

Si contaminem el medi en el qual vivim i l’aigua dels
nostres llocs, no disposarem de mitjans suficients per
a alimentar-nos, ja que els productes que sembrem
estaran enverinats i seran perjudicials per a la nostra
salut.

MATERIAL DE TREBALL
Fitxa 2. La Pachamama.
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Activitat

3
LA SELVA AMAZÒNICA

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

La selva Amazònica és una de les majors reserves de recursos
naturals del món. Té una superfície enorme que abasta
diversos països de Sud-Amèrica com el Brasil, Colòmbia,
el Perú, Veneçuela, l’Equador, Bolívia i les Guaianes. La
principal “font de vida” que alimenta aquest “oceà verd” és
el riu Amazones, que naix als Andes (el Perú) i flueix fins a
desembocar en la rodalia de Belem (el Brasil).
•
•
•

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Conèixer la localització de la Selva Amazònica, així com
la seua dimensió i importància.
Reflexionar sobre la importància de la cura del Medi
Ambient que ens envolta.
Posar en pràctica els coneixements de colors primaris,
secundaris i terciaris.

Xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys.

•
•
•
•
•
•
•

Làmines blanques DIN-A4
Llapis i goma
Pinzells
Pintures acriliques o aquarel.les
Paleta o plats de plàstic
Gots d’aigua
Drap de tela

50 minuts.

Sobre la nostra làmina DIN-A4 dibuixarem una part de la
gran Selva Amazònica. Mitjançant dibuixos o fotografies de
la selva, l’educador/a explica diferents angles i perspectives
des dels quals es pot enfocar la pintura.
Aprofundim en el concepte de “selva”, comentant que no
únicament es tracta de boscos, plantes i animals. Sinó que
també formen part d’ella una gran quantitat de pobles
indígenes que viuen en equilibri amb el medi ambient.
Donem a conèixer els colors primaris, secundaris i terciaris.
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QUADRE DE COLORS. Donem a conèixer els colors primaris;
MAGENTA, GROC i BLAU CIAN.
A partir d’ells treballem algunes mescles per a crear els colors
secundaris:
- GROC + MAGENTA = TARONJA
- GROC + BLAU CIAN = VERD
- BLAU CIAN + MAGENTA = VIOLETA
Els colors terciaris es creen a partir de mesclar primaris amb
secundaris.
Una vegada comentat el concepte de selva, dibuixem un
esbós en el qual cada alumne/a reflectirà el que per a ell/
ella és la Selva Amazònica. Debatem sobre els colors que hem
d’utilitzar i busquem diferents tonalitats sobre ells per a posarnos a la feina.
El resultat seran diverses definicions gràfiques de “Selva
Amazònica” des de diferents mirades i punts de vista

VARIANTS

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

L’activitat pot estar centrada en fer visible una temàtica dins
de la Selva Amazònica; pobles indígenes, animals o plantes.

•
•
•

CONCLUSIONS

Per què considerem important la selva amazònica?
Com perjudiquem el medi ambient amb les nostres accions
diàries?
Què podem fer per a contribuir a la seua cura?

•

Més del 20% de l’oxigen de la Terra és generat en
aquesta regió, per això rep el sobrenom de “Pulmons
del Planeta”.

•

Hi ha una gran varietat d’ocells, insectes, plantes i
animals.

•

Aproximadament el 90% de les plantes medicinals
utilitzades pels nadius de l’Amazònia no han sigut
encara estudiades per la ciència moderna.

•

Unes 50 tribus habiten en el cor d’aquesta selva, i mai
han tingut contacte amb el món exterior.
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Activitat

4
MANDALAS

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Els mandalas té el seu origen a l’Índia i el seu nom significa
“cercle o esfera”, encara que poden ser de diferents formes
incorporant totes les figures geomètriques. Cada dia s’han
fet més coneguts i criden l’atenció per les seues infinites
combinacions de formes i colors. El que no tots saben és
que aquests tenen una interpretació, des de poder en la
meditació fins a la sanació.

•
•
•

Xiquets i xiquetes d’entre 6 i 16 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Conèixer el concepte de Mandala, la seua funció i
significat.
Fomentar el respecte i interès per altres identitats culturals
diferents a la nostra.
Facilitar el descobriment de les variables cromàtiques.

•
•
•
•
•
•
•

Làmines blanques DIN-A4
Pinzells
Got d’aigua
Drap de tela
Pintures acríliques de colors a l’aigua
Compàs
Llapis i goma

50 minuts.

L’educador/a pot secundar-se en uns models de mandalas
per a ensenyar a la classe abans de començar l’activitat i
explicar algunes de les seues característiques bàsiques.
A continuació, cada alumne/a dibuixa un cercle amb el seu
compàs en la làmina blanca ocupant la major quantitat
d’espai que puga. Dibuixa també almenys un parell de cercles
més concèntrics, i a partir d’ací continua dibuixant, utilitzant
diferents formes geomètriques, la resta del mandala.
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Acompanyem tot l’exercici amb música de meditació, demanant
als i les participants que es concentren en el treball, parlant
en veu molt suau.
Una vegada acabat el dibuix, procedeixen a donar-li color
utilitzant les pintures acríliques a l’aigua.

VARIANTS

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

En edats més tempranes, els mandalas poden donar-se ja
dibuixats i fotocopiats en diferents làmines DIN-A4.

•

Què és una mandala?

•

Per a què creus que s’utilitzen els mandalas?

•

Quina funció aplicaries a la teua mandala?

•

Com t’has sentit en dibuixar el mandala?

•

Dibuixar o pintar mandalas és un exercici de
meditació, en harmonia amb el medi ambient.

•

El seu disseny és lliure i el seu significat dependrà de
les seues formes i colors.

•

Moltes vegades, la nostra manera de viure fa que
estiguem tristos o sense energies. Viure més prop de
la naturalesa millora la nostra salut i augmenta la
nostra felicitat.
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Activitat

5

TOTS A UNA

INTRODUCCIÓ

Cada vegada són més freqüents les situacions de violència,
intolerància i racisme en la societat. L’educació és un instrument
molt eficaç per a encoratjar a una nova ciutadania que
s’opose al racisme i a la xenofòbia i que defense valors com
la igualtat de drets, la pau i el diàleg, posant de manifest la
riquesa que genera la diversitat dins i fora de l’aula.

OBJECTIUS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Expressar imatges interiors amb claredat i precisió.

•

Treballar sobre els conceptes de racisme, igualtat i drets.

•

Fomentar el coneixement i la comprensió de la diversitat
de cultures i el valor d’aqueixa diversitat.

Xiquets i xiquetes d’entre 8 i 16 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

•

•
•

Una làmina.
Llapis de colors.

60 minuts.

L’educador/a explica breument el concepte de racisme,
com la ideologia que defensa creure’s més que uns altres
simplement per creure pertànyer a una raça superior.
A continuació els xiquets i xiquetes trien dos objectes que a
simple vista no tinguen res a veure, però dels quals un per a
ells tinga més valor (sentimental o econòmic) que l’altre; un
anell i una taula, un joguet especial i una goma d’esborrar,
un got i un CD del seu grup favorit.
Els imaginen, i quan els tinguen en la seua ment, l’activitat
consisteix en que facen una composició amb ells en un dibuix,
integrant-los, amb o sense sentit. La creació pot ser realista
o no, però ha de tindre tots dos objectes connectats com
si foren un tot.
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•

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

•

•
•
•

CONCLUSIONS

Quins objectes has triat? Quin és el que té més valor per
a tu?
Has pogut crear una cosa bonica amb ells dos junts?
Ha importat el valor que els havies donat a l’hora de
connectar-los?
El valor que se li dóna a una cosa pot variar en funció
de la persona? Per què?
Pots posar un exemple d’una situació de racisme?
Que actituds podríem contribuir a canviar aquestes
situacions?

•

La resposta al racisme és la interculturalitat.

•

La interculturalitat permet la interacció entre persones
i grups, sense que cap grup cultural estiga per damunt
d’un altre, promovent la integració i convivència de
tots ells.

•

Per això, és important la cohesió i comunicació amb
altres grups culturals, sense aplicar-los cap valor ni
estereotip, des de la igualtat, per a crear llaços que
ens permeten aprendre unes persones d’unes altres i
treballar juntes
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63

Activitat

6

INTEGRANT

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Totes les persones tenim trets que ens caracteritzen. Algunes
tenim millors habilitats per al esport, unes altres per al arts, unes
altres per a les matemàtiques... Ser diferent no significa ser millor
o pitjor. Algunes persones tenen unes certes característiques
que els posa alguna cosa més difícil desenvolupar algunes
activitats. Incloure a aquestes persones amb capacitats
diferents és una possibilitat per a aprendre junts/es noves
maneres de superar les dificultats.

•
•
•

Xiquets i xiquetes d’entre 8 i 16 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Expressar imatges interiors amb claredat i precisió.
Conèixer i treballar sobre el terme d’inclusió.
Promoure el reconeixement i respecte per les diferències.

•
•

Una làmina.
Llapis de colors.

60 minuts.

Cadascun dels xiquets i xiquetes escriu una paraula d’un
objecte en un paper, que més tard l’educador recollirà per a
mesclar-los entre tots.
L’educador/a explica al grup classe que individualment
hauran de triar un paisatge o una imatge simple en la qual
es vegen molts objectes, diferents entre ells però alhora units
per un mateix denominador comú. Exemple; un bol de cereals
de colors vist des de dalt, una prestatgeria amb un munt de
llibres diferents, una caixa de pintures de colors, un bosc ple
d’arbres, etc.
Una vegada hagen triat la imatge, o la idea a representar
hauran de plasmar-la en la làmina amb ajuda dels llapis de
colors, però abans agafaran un dels papers que havien escrit
al principi de la sessió.
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L’objecte que els toque tindran que incluir-lo en la seua
composició com siga, integrant-lo d’alguna manera que puga
cobrar un sentit, encara que siga inversemblant. Abans de
posar-se a la feina els ajudarà pensar en algunes connexions
entre la imatge i l’objecte per a triar després la que més els
agrade i plasmar-la en la làmina.

VARIANTS

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

Les imatges o idees a dibuixar poden vindre donades per
l’educador/a, o en forma de fotos, o retallades de revista, com
a model per a copiar.

•
•
•

T’ha resultat difícil integrar l’objecte en la teua imatge/
paisatge?
Què et semblen els resultats finals?
Quantes relacions vas poder trobar entre l’objecte i la
teua imatge?

•

Les persones som diferents unes d’altres en gustos,
personalitats, aficions i un munt de coses més. En tot
això influeix el nostre entorn; família, amics i cultura a
la qual pertanyem. Tanmateix això no ens fa ni millors
ni pitjors que els altres, tan sols diferents.

•

Igual que les persones d’un mateix grup són diversos,
existeixen diversitat de cultures, i el comú denominador
de totes elles resideix en què parlem de persones,
éssers humans.

•

Com a éssers humans hauríem de tindre igualtat de
drets; el mateix nombre d’oportunitats, el mateix tracte
i la mateixa dignitat per ser persones, independentment
del grup cultural al qual pertanyem.

•

En moltes parts del món encara s’està lluitant contra
situacions d’injustícia en les quals no es veu reflectida
aquesta igualtat de drets. No obstant això , són
molts els col·lectius i grups que denuncien aquests
abusos i posen tota la seua força perquè aquestes
discriminacions socials s’extingisquen.
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Activitat

7

ENRIQUITS PER LA
DIVERSITAT

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

La societat actual ens presenta la possibilitat d’interactuar
amb persones de cultures i procedències diferents. Aquesta
situació té un gran potencial per a aprendre i ampliar
horitzons en la nostra manera de pensar o veure el món.
Lamentablement, encara hi ha qui considera que la diversitat
és una cosa negativa. Davant això, resulta fonamental
promoure una diversitat inclusiva, en el qual totes les persones
puguen mantindre els seus trets identitaris en una societat
plural i tolerant.

•
•
•

Xiquets i xiquetes d’entre 8 i 16 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Expressar imatges interiors amb claredat i precisió.
Treballar els conceptes de diversitat, interculturalitat i
discriminació.
Propiciar la reflexió entorn de temes relacionats amb la
discriminació que es donen en situacions del dia a dia.

•
•

Una làmina.
Llapis de colors.

60 minuts.

Cadascun dels xiquets i les xiquetes pensa en un objecte
quotidià, a poder ser xicotet (una goma, un llapis, una
arracada). A continuació pensen tot allò en què es podria
convertir. Exemple; una regla pot ser; un comandament per a
la televisió, un calçador, un mòbil, un trampolí, una llima, etc.
Quan hagen triat i pensat en l’objecte divideixen la seua
làmina en quatre parts iguals. En cadascuna d’elles hauran de
dibuixar el mateix objecte exercint quatre funcions diferents,
és a dir, sent quatre coses diferents en cada imatge.
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PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

•

Quin objecte has escollit?

•

Quantes opcions se t’han ocorregut per a que eixe objecte
es converteixa?

•

Quins avantatges ens ofereix la diversitat i la pluralitat?

•

Perquè deguem tractar-nos en igualtat si som diferents?

•

Més enllà de les aparences, les persones tenim
qualitats amagades que poden fer del món un lloc
més agradable.

•

Lluny de ser un problema, les diferències són
característiques de cada persona de les quals podem
aprendre.

•

Totes les persones naixem lliures i en igualtat de drets,
independentment del nostre lloc de procedència.

•

Tindre amistats de diferents llocs d’origen és una
oportunitat per a aprendre i conèixer altres cultures
sense necessitat de viatjar.

•

En moltes parts del món encara s’està lluitant contra
situacions d’injustícia en les quals no es veu reflectida
aquesta igualtat de drets. No obstant això , són
molts els col·lectius i grups que denuncien aquests
abusos i posen tota la seua força perquè aquestes
discriminacions socials s’extingisquen.
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Activitats de la matèria extraescolar

reciclatge
2

Activitat

8

EL COCODRIL

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

La selva amazònica està desapareixent a gran velocitat.
Cada dia es perden moltes espècies de plantes, animals o
insectes. I no sols allí, sinó que això passa constantment en
molts ecosistemes del món. Encara que ja s’ha fet molt de mal,
encara som a temps de posar remei.

•

Prendre consciència de la responsabilitat que tenim enfront
del medi que ens envolta.

•

Conèixer espècies d’animals als quals perjudica la
contaminació que produïm.

•

Afavorir el domini de la tercera dimensió.

Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

•
•
•
•
•
•

Cartolina de colors
Pintures acríliques a l’aigua
Pinzells
Tisores
Cola
Material reciclatge; dues oueres de 12 ous i 4 rotllos de
cartó

20 minuts.

Es divideixen les oueres, separant l’ouera i la tapa d’aquesta.
Pintem una ouera amb la pintura acrílica del color que vaja a
ser el nostre cocodril. Serà el cos del nostre cocodril.
Tallem a la meitat l’altra ouera amb tapa inclosa i les pintem
del mateix color. Aquesta part farà de cap del cocodril.
Deixem assecar totes dues parts durant uns 15 minuts.
Mentrestant, pintem els rotllos de paper que faran de potes
del cocodril com vulguem. I retallem de les cartolines; llengua,
ulls, celles… tot el que li vulguem posar al nostre animal.
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VARIANTS

Es poden fer altres animals de la selva; lleons, elefants, girafes

PREGUNTES PER

•
•
•
•

On viu el cocodril?
Quins més animals hi ha en la selva?
Quins perills creus que té el cocodril?
Qui fa mal a la vida o a la llar dels cocodrils?

CONCLUSIONS

•

La contaminació de rius, llacs i mars està acabant amb
una gran quantitat d’espècies d’animals i perjudicant
a altres tantes. Usar productes reciclats ajuda a la
sostenibilitat del medi ambient.

•

El paper reciclat disminueix la quantitat d’arbres
tallats.

•

Moltes companyies i empreses són “verdes”. Això
significa que reciclen, i tenen projectes per a donar
suport a la conservació i reduir el mal al medi ambient

A LA REFLEXIÓ

Guíes per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament a les Activitats Extraescolars
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Activitat

9

LES MÀSCARES PROTECTORES

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Les màscares eren ja utilitzades en l’antiguitat pels pobles
originaris, per a la dansa, la caça, l’abric, la iniciació, etc. No
eren per a disfressar-se ni fer art simplement. Les utilitzaven com a
símbol religiós o per a celebrar dates importants. Convocaven
esperits, representaven déus… les utilitzaven per a atrapar
animals, es cobrien de la pluja o la neu o feien ritus amb elles.

•

Conèixer diferents aspectes de la cultura indígena.

•

Fomentar el respecte i valoració d’altres cultures.

•

Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com
a mitjà de comunicació i expressió

Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

•
•
•
•
•
•
•

Pintures acríliques a l’aigua
Pinzells
Got amb aigua
Drap de tela
Llapis i goma
Cola
Material reciclatge; un rotllo de cartó del paper higiènic
per alumne, llana de colors

50 minuts

Prenem el rotllo de cartó de paper higiènic i l’anem doblegant
i arrugant, donant-li la forma que vulguem a la nostra màscara
particular.
Quan tinguem definida la forma de la nostra màscara, la
pintem de colors utilitzant les pintures acríliques. Deixem que
s’asseque durant uns 15 minuts.
Mentrestant, tallem la quantitat de llana que vulguem
col·locar-li a la nostra màscara, simulant el pèl. Una vegada
que aquesta està seca, li peguem la llana per on vulguem.
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Una vegada tinguem les nostres màscares, les nomenarem
protectores d’un element del medi ambient (protectora de
l’aigua, dels ocells, dels arbres…) i, amb elles col·locades,
podem fer un ball o presentar-se a la resta de companys/es.

VARIANTS

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

Utilitzar elements del medi; pals, plomes, llavors, fulles, pedres,
etc. Per a introduir en les màscares.

•

Per a què uses una màscara hui dia?

•

Per a què creus que la usarien els pobles indígenes?

•

Quines coses utilitzen els pobles indígenes per a fer les
màscares? Què creus que utilitzen?

•

Per què els pobles indígenes celebren la pluja o el sol?

•

Les qüestions més importants per a la vida com
l’alimentació o la salut depenen directament de la
naturalesa i el clima.

•

Moltes comunitats indígenes i llauradores depenen
directament del medi ambient per a obtindre el seu
menjar o les seues medicines.

•

Els danys ambientals no sols afecten les poblacions
pròximes sinó que tenen impacte a nivell global.
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Activitat

10

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

CALENDARI NATURAL
La manera de concebre el temps pels pobles mesoamericans
és molt diferent a la nostra. Ho relacionen amb l’espai, el pas
dels astres i estreles, els estats de la matèria, els colors i altres
símbols que constitueixen l’univers indígena. I la seua expressió
més evident és la naturalesa, per això els mesos del seu
calendari són elements relacionats amb ella; cocodril, vent,
sargantana, serp, pluja, conill, gos, etc.

•
•
•

Xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Acostar la cultura indígena a l’alumnat.
Fomentar actituds de respecte cap a altres cultures i altres
maneres d’entendre el món.
Practicar l’expressió emprant tècniques pròpies de
llenguatge plàstic i visual.

•
•
•
•
•
•
•
•

Retoladors de colors
Cartolines de colors
Llapis i goma
Tisores
Un clip
Cola
Material de reciclatge; 31 pinces
Corda o llaç de colors

15 minuts.

Dividim una cartolina en 31 cercles de la mateixa grandària.
Una vegada tinguem les divisions fetes, escrivim els nombres
de l’1 al 31 en cada cercle, els decorem i acolorim al nostre
gust i els retallem.
Dividim una altra cartolina en 12 rectangles. Escrivim els mesos
de l’any en ells i els pintem i decorem com vulguem. Finalment
els retallem.
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Ara dibuixarem en una cartolina de la mateixa grandària un
element natural amb una forma concreta (circular; sol, núvol,
triangular; muntanya, piràmide, etc.) Ocupant tot l’espai
possible dins de la cartolina.
Aqueixa serà la nostra base del calendari. Peguem les pinces,
per la part que no obrin, al voltant de la vora del nostre dibuix
(la base) amb la part que obri cap a fora. Una vegada que
estiguen pegades, subjectem cada nombre amb una de les
pinces.
En la part central del nostre dibuix pegarem un tros de
cartolina a manera de solapa i posarem el clip ací per a
subjectar el mes de l’any i el número del dia en què estem.
Tallem un tros de corda, llana o llaç a la mesura que ens
semble adequada per a poder penjar el nostre calendari
natural.

VARIANTS

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

•

Podem afegir-li més elements naturals. Exemple; en comptes
de cercles poden ser siluetes d’animals, cada mes de
l’any pot estar dins d’un element de la naturalesa, etc.

•

Realitzar un calendari per grups de 3 o 4 persones.

•

Quins elements del medi vau utilitzar per a construir el
vostre calendari natural?

•

Quines característiques té la naturalesa en cada època
de l’any? Creieu que sempre és igual o està canviant
amb els anys?

•

Com va canviant el dia al llarg del temps? Quines
característiques té el matí, la vesprada, la nit…?

•

En què utilitzem el nostre temps? Dediquem temps a
cuidar de la naturalesa?

•

La naturalesa va ser la forma inicial en la qual els
pobles més antics mesuraven el temps.

•

En cada estació de l’any, la naturalesa va prenent
diverses formes: fred a l’hivern, calor a l’estiu, flors a
la primavera, caiguda de fulles a la tardor
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•

A causa de la contaminació, el clima està canviant
produint situacions estranyes com a calor a l’hivern o
fred a l’estiu.

•

Aquests canvis del clima afecten les plantes i els
animals. També les collites se danyen dificultant la vida
de les comunitats llauradores.
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Activitat

11
NINOTS DE PLÀSTIC

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Fa una mica més de 10 anys, un conjunt de dones de Burkina
Faso (Àfrica), cansades de veure els seus carrers plens de
bosses de fem, van buscar una alternativa al problema.
Es dediquen a la creació de motxilles, bosses, clauers i ninots
amb una tècnica de teixit de bosses de plàstic.
En l’Associació GAFREH (Group d’Action dónes femmes pour la
Rellance Economique du Houet) hui dia són més de 60 dones
empoderades que treballen per un Àfrica millor, més ecològica
i justa

•

Fomentar la cura al medi ambient a través del reciclatge.

•

Acostar una realitat positiva del Sud.

•

Valorar la importància del llenguatge plàstic com mitjà
d’expressió i comunicació

Xiquets i xiquetes d’entre 10 i 16 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

•
•
•
•
•
•
•

Una bossa de plàstic
Llana de colors
Cola
Retoladors de colors (per a perfilar)
Pintures de colors
Cotó
Cinta adhesiva

35 minuts.

Dibuixem un cercle en la bossa de plàstic doblegada perquè
isquen dos iguals. Els retallem. Amb cinta adhesiva, retallada en
xicotetes tires, anem envoltant el cercle fins a quasi completarlo (deixem uns 3 cm). És important que els trossos de cinta
adhesiva estiguen ben pegats els uns als altres perquè no
queden buits després.
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Posteriorment, li donem la volta de dins cap a fora amb cura
de no enlairar la cinta que encara que estarà ben fixa, si som
molt bruscos podem enlairar-la. I finalment l’emplenem de cotó
i li pintem la cara amb els retoladors.
Abans de continuar amb la nina, li farem el cos amb la roba
que vaja a portar. Dobleguem la bossa de nou perquè isca
doble, dibuixem un triangle amb el vèrtex de dalt arredonit i
deixant que la part de baix quede unida. Després cal posarli la cinta adhesiva en els costats deixant oberta la part de
dalt.
Per a les cames del nostre ninot cal retallar dos xicotets forats
en la part de baix del triangle. I només queda que li donem
la volta amb cura com vam fer amb el cap.
Li posem les cames. El primer és tallar el llarg de llana que
volem, i fer un nus al final. Es posa una mica de cinta adhesiva
en la primera cama, després des de la part superior del
triangle fiquem la cama (començant pel nus) i la traiem per
un dels forats. D’aquesta manera amb pressionar una mica ja
queda la llana de la cama ben fixa.
Després per a tancar el cap s’agafa una altra vegada un
munt de llana i peguem el pèl donant-li la forma que vulguem.
Per als braços tornem a mesurar el llarg que volem i fem un
nus al mig perquè seran les mans. Ho peguem amb el mateix
procediment que les cames. Una vegada que la llana està
dins amb la cinta adhesiva només és pressionar.
Finalment, decorem el cos del nostre ninot al nostre
gust amb els retoladors.

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

78

•

Tenim molts o pocs joguets? Juguem amb tots o hi ha
algun que mai utilitzem?

•

De quin material són els nostres joguets? Són més de
plàstic o de productes “naturals”?

•

Què fem quan ja no utilitzem els nostres joguets?

•

Alguna vegada hem fabricat els nostres propis joguets?

•

Què es necessita per a divertir-se?
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CONCLUSIONS

•

Per a divertir-nos no és necessari tindre molts joguets
ni coses. El principal és tindre persones amb les quals
compartir el joc.

•

A vegades tenim molts més joguets i coses de les quals
podem utilitzar, produint una gran quantitat de fem i
utilització de plàstics.

•

Al nostre voltant hi ha multitud de materials que podem
reutilitzar per a fabricar els nostres propis joguets.

•

La clau és reduir el consum de plàstics, reutilitzar les
coses i reciclar materials per a convertir-los en altres
elements útils
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Activitat

12

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

BATIKS
El batik és una “tècnica de tenyit per reserva”. No se sap molt
bé quan i on va nàixer el batik, però a la Xina es van trobar
alguns trossos que daten del S XVI de la nostra època. En
dècades recents, el batik ha aconseguit major popularitat i
s’ha convertit en símbol de la identitat nacional indonèsia.

•

Conèixer la tècnica del Batik, com a tècnica de pintura
d’altres països.

•

Fomentar el respecte i interès per altres cultures.

•

Desenvolupar la motricitat fina i el control viso-motor.

Xiquets i xiquetes d’entre 6 i 16 anys.

Cartolines blanques.
Ceres blanes negres.
Pintures de colors, o llapis.
Escuradents.

50 minuts.

Cada alumne/a té una cartolina blanca. Ha d’emplenar-la
amb les pintures de colors, amb fileres horitzontals, diagonals,
cercles, etc. L’objectiu és no deixar ni un buit en blanc de la
cartolina, emplenant aquesta amb tots els colors i formes que
vulguem.
A continuació, tapem tots aquests colors amb ceres blanes
negres, cobrint la superfície de manera uniforme.
Finalment, amb un escuradents realitzem un dibuix sobre la
capa de cera negra que acabem d’aplicar a la nostra làmina
de colors. D’aquesta manera, anirem deixant al descobert
els colors per on vaja passant l’escuradents delineador del
nostre dibuix.
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PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

•
•
•
•

CONCLUSIONS

Quins elements artístics són característics de la teua
zona o regió?
Per què els països diversos tenen diferents maneres
d’expressar-se artísticament?
Creus que els batiks poden ser un regal bonic per a un
aniversari o per a un dia especial?
Què va ser el que més et va agradar del batik?

•

La tècnica del batik és molt popular a Indonèsia i
Malàisia.

•

El batik indonesi va ser inscrit en 2009 sobre la llista
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat de la Unesco.

•

Molts països tenen importants expressions artístiques
que romanen desconegudes a nivell mundial.

•

Amb uns senzills materials poden elaborar-se obres
d’arts molt boniques.

•

En el batik sembla que tot està brut però en buscar
a l’interior, trobem la bellesa i el color.
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Activitats de la matèria extraescolar

escultura
i modelatge
3

Activitat

13

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

LA TASSA DE FANG
Els pobles indígenes continuen conservant estrets vincles amb
el medi ambient. L’alimentació, la salut i els estris diaris estan
basats en la naturalesa. És per això que els pobles indígenes
presenten artesanies de tota mena, amb una alta qualitat i
bellesa. Quan a moltes persones indígenes els felicites pel seu
treball solen respondre, “no em felicites, cuida a la Terra, d’ella
prové tanta bellesa”.

•

Fomentar l’interès i respecte per altres cultures.

•

Acostar diferents realitats del Sud.

Xiquets i xiquetes d’entre 6 y 12 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

•
•
•
•
•

Argila
Regla
Got
Corró
Escuradents

50 minuts.

Col·loquem peces de fang sobre la taula, és important que els
trossos de fang se solapen entre si evitant que queden buits
entre ells. Passem el corró per damunt, sempre estrenyent cap
avall i cap a fora en una mateixa direcció. Aquesta operació
ha de repetir-se tantes vegades com siga necessari fins a
aconseguir que la superfície quede llisa i neta d’imperfeccions.
Amb la regla llevem les restes dels laterals deixant la forma
d’un rectangle.
Sobre la superfície allisada col·loquem un got del gruix
que vulguem tinga la tassa que realitzarem. Preferiblement
col·locarem el got en una cantonada de la superfície per
a poder aprofitar millor la resta. Pressionem el got sobre la
superfície fins que notem que la vora del got toca la base
de la fusta.
Amb regla, tracem talls d’entre 1 i 2 cm de gruix al llarg de la
planxa. Totes les tires han de tindre el mateix gruix
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entre si. Separem la planxa a un costat i agarrem la primera
tira de fang. Amb la tira de fang anem ara a iniciar la
denominada “tècnica dels xurros”. Pastem la tira amb les mans
suaument per a donar-li una forma circular. És convenient no
pastar massa ja que això provocaria que la tira s’allargara i
quedara cada vegada més fina.
Col·loquem el xurro sobre la superfície circular que retallem
anteriorment i l’anem girant mentre pressionem perquè quede
ben pegat a la base. I així anem col·locant damunt, pastant
amb els dits les unions dels uns i els altres. I pressionant perquè
queden ben units.
Quan hagem acabat amb els xurros, allisem la part exterior
i interior de la tassa ajudant-nos dels nostres palmells de les
mans.
Quan tinguem la forma desitjada, comencem a tallar la part
de fora al nostre gust, utilitzant els escuradents.
Finalment la deixem assecar i tindrem la nostra tassa llista
quan l’argila deixe d’estar blana.

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

•
•
•
•
•

Utilitzem normalment gots o materials d’un sol ús (tovallons
de paper, bosses plàstiques..) o elements reutilitzables?
Com pot contaminar el plàstic en la naturalesa?
Ens diverteix fabricar els nostres propis recipients?
Intentem no malgastar paper a l’escola?
Com podem reduir l’ús de paper o plàstic a la nostra
casa o la nostra escola?

•

Per presses o comoditat, normalment utilitzem materials
d’un sol ús com a tovallons de paper o bosses plàstiques
que tarden milers d’anys a destruir-se, contaminant i
afectant la naturalesa.

•

Moltes espècies d’animals han tingut problemes amb
la seua salut a causa d’engolir-se, sense adonar-se,
plàstics. També molts peixos han perdut la vida en
quedar atrapats en bosses plàstiques.

•

Per a fabricar paper necessitem gran quantitat d’arbres.
En reduir l’ús de paper o en fomentar el reciclatge,
podem salvar molts arbres.

•

Cada dia tenim xicotets gestos que podem posar en
pràctica per a reduir el consum de plàstic o paper.
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Activitat

14

CONSTRUINT COMUNITAT

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

En molts llocs del planeta les famílies viuen en xicotets poblats
o comunitats. En aquests xicotets pobles no sempre existeixen
totes les infraestructures necessàries (escola, centre de salut,
botiga…) pel que han de comunicar-se entre poblats per a
cobrir les seues necessitats. Malgrat això, continua conservantse un sentit important de responsabilitat, que fomenta una
organització comunitària al servei de les persones i del medi
ambient.

•
•
•

DESTINATARIS

MATERIALS

Xiquets i xiquetes de 6 a 16 anys.

•
•
•
•

86

Argila
Escuradents
Corró
Regla

50 minuts.

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Conèixer el concepte de “necessitats bàsiques”.
Prendre consciència de les diferents realitats que ens
envolten.
Desenvolupar la sensibilitat cap a la forma i el volum

Cada alumne/a crearà els elements d’un poble, o una ciutat.
Amb tot allò que creu que ha de tindre; parc, escola, hospital,
habitatges, etc. Per a això, utilitzaran l’argila. L’argila es pot
treballar utilitzant diverses tècniques;
•

Planxes; sobre la taula estenem amb el corró una part
d’argila. Dibuixem amb l’escuradents les diferents formes
que vulguem representar, afonant l’escuradents fins a tocar
la superfície de la taula. Després apartem el sobrant amb
la mà o ajudant-nos amb la regla.

•

Xurros; una vegada estesa amb el corró la massa d’argila
sobre la taula, es divideix aquesta en tires d’1 o 2 cm amb
ajuda de la regla. Després anem separant una a una les
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•

tires i amb el nostre palmell de la mà rodem les tires contra
la taula fins a formar xurros del gruix i longitud que vulguem.

Dependrà del que vulguem construir que usem una tècnica o
una altra.
És important anar deixant assecar bé cada figura que anem
construint del nostre poblat, fins que l’argila quede totalment
dura.
Una vegada tinguem el poblat construït, els compartim en gran
grup per a debatre sobre aquelles semblances i diferències
que existisquen entre els pobles.

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

•

Què són les necessitats bàsiques?

•

Creus que tenim cobertes aqueixes necessitats?

•

Hi ha pobles que encara no tinguen cobertes aqueixes
necessitats? Com creus que les resolen?

•

Com et relaciones amb la gent que viu prop de tu?

•

Coneixes els seus noms?

•

A vegades, en viure en grans ciutats, no establim
relació amb la gent que viu prop de nosaltres, com els
veïns/es.

•

Tindre un bon ambient en la zona on vivim, ajuda a
superar les dificultats en comú.

•

A l’escola també podem fer “comunitat”, donant-nos
suport entre nosaltres, i buscant solucions en conjunt.

•

En molts llocs del món existeixen moltes dificultats per
a accedir a l’alimentació, a la educació o a la salut.
Les persones se secunden unes en altres per a superar
els seus problemes.
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Activitat

15

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

ELS MISSATGERS DEL
CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic és la variació global del clima de la Terra.
Es deu a causes naturals però també a l’acció de l’home,
i es produeix per canvis bruscos de temperatura, pluges,
nuvolositat, etc. Nosaltres el rebem i percebem a través dels
agents atmosfèrics, que són els mitjans a través dels quals
patim algunes de les conseqüències.

•
•
•

Xiquets i xiquetes de 3 a 8 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Conèixer el concepte de “canvi climàtic”.
Prendre consciència de les conseqüències d’aquest
fenomen.
Descobrir les característiques de diferents materials;
plasticitat, resistència a la temperatura, pes, color, textura...

•
•
•
•
•
•

Plastilina de colors
Alquil
Pinzell
Escuradents
Regla
Corró

40 minuts.

L’educador/a comenta amb la classe els principals agents
atmosfèrics o naturals a través dels quals es fa visible i notori
el canvi climàtic; sol, pluges, neu, desglaç de les glaceres, etc.
Els i les alumnes trien uns quants per a descriure el canvi
climàtic, i amb la plastilina van modelant aquells que hagen
triat. Segons vagen acabant les seues figures cal tirar-los
una capa de alquil amb el pinzell i deixar-les assecar, per a
donar-los lluentor i solidesa.
Finalment, comparteixen amb els altres les seues creacions i
expliquen quina és la conseqüència que ens transmeten en
tant que al canvi climàtic es refereix. Exemple: El sol calfa
massa i és més nociu per a la nostra pell, per la qual cosa ens
cremem més ràpid.
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PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

•

Quins elements has utilitzat per a parlar sobre el canvi
climàtic?
En què ens afecta el canvi climàtic? Afecta a tothom per
igual?
Com podem lluitar enfront d’ell?

•
•

CONCLUSIONS

•

El món industrialitzat ha aconseguit que la
concentració de gasos de diòxid de carboni, metà
i òxid nitrós, augmente un 30% des del segle passat,
quan, sense l’actuació humana, la naturalesa
s’encarregava d’equilibrar aquestes dimensions.

•

L’excés de contaminació està generant que el clima
es modifique produint situacions estranyes com a
fred en zones normalment caloroses o pluges en
èpoques seques.

•

A causa d’aquests canvis del clima, moltes comunitats
llauradores han vist molt afectats els seus cultius,
dificultant l’accés a aliments.

•

Els nostres xicotets gestos són importants per a reduir
la contaminació ambiental. També podem animar
a la gent que ens envolta a ser més conscients i
acurats amb el medi ambient.
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Activitat

16

INTRODUCCIÓ

TEIXIM
El teixit és una manifestació cultural a través de la qual s’han
anat relatant diferents esdeveniments socials al llarg de la
història. El teixit a Amèrica Llatina té una llarga història i
transcendència en la identitat dels pobles. Es van desenvolupar
tècniques de teixits com a part de la manifestació cultural,
relatant a través de símbols la seua ideologia ancestral,
mística i religiosa. Quan els primers espanyols van arribar a
Amèrica, una de les majors sorpreses que es van emportar va
ser la perfecció que havien adquirit els pobles en l’artesania
del teixit.

OBJECTIUS

•

Treballar elements d’identitat cultural d’altres cultures.

•

Conèixer diferents tipus de teixits i materials amb els quals
es construeixen aquests.

•

Desenvolupar destreses senso-motrius a la Salut.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Xiquets i xiquetes de 8 a 16 anys.

•
•
•

Plastilina de colors
Alquil
Pinzell

40 minuts.

L’educador/a portarà a la classe fotos o dibuixos sobre teixits
d’Amèrica Llatina, amb diferents formes i colors. En funció de
l’edat del grup seran els i les participants els qui porten
aquesta informació.
Mitjançant la tècnica de “xurros” crearem un teixit amb plastilina
de colors. Poden agafar un model d’una foto o dibuix, o també
es poden inventar el disseny.
Els xurros de plastilina han de ser molt fins, per això exigeix una
cura extra. En finalitzar la composició, li apliquem una capa
de alquil amb el pinzell per a donar-li lluentor i solidesa.
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PREGUNTES PER

•

Coneixeu a altres persones que sàpiguen teixir? Què els
agrada teixir?

•

Un fil solt té la mateixa força que tot un teixit?

•

Per què?

•

Què va ser necessari per a fer el nostre teixit de plastilina?

•

Els diversos pobles del món tenen manifestacions
culturals úniques que els caracteritzen.

•

Els teixits són el millor exemple de com a partir de
elements senzills poden realitzar-se creacions molt
belles.

•

Un fil per separat és fràgil però teixit és resistent. Així
passa amb les comunitats que, en unir-se, cobren més
força.

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS
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Activitats de la matèria extraescolar

c ollage
i mosaics

4

Activitat

17

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

LA PACHAMAMA
Pachamama és el nom amb el qual els pobles indígenes
sud-americans es refereixen a la Terra. Els pobles indígenes
centreamericans utilitzen el terme Mare Terra. Tots dos noms
(Pachamama o Mare Terra) estan representats per una dona
que cuida dels seus fills/es. Aquesta descripció és deguda al
fet que els pobles originaris consideren que la Terra ofereix
tota la seua riquesa a les persones (aliments, aigua, aire…)
perquè puguen desenvolupar-se com si foren els seus fills i
filles. Davant això, els fills/es tenen el deure de protegir i cuidar
a la Terra.

•
•
•
•

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Acostar el concepte de Pachamama.
Prendre consciència dels elements naturals que ens
envolten.
Desenvolupar el sentit de la composició i organització
de superfícies mitjançant la tècnica de “collage”

Xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys.

•
•
•
•
•
•

Tisores
Revistes
Cola
Làmines de colors DIN-A4
Llapis i goma
Retoladors fins per a perfilar

50 minuts.

Cada participant agafa retallades de revistes relacionats
amb el medi ambient; rius, llacs, muntanyes, plantes, animals, etc.
En una làmina de colors dibuixen la silueta d’una dona
ocupant el màxim espai possible. Serà la silueta de la seua
Pachamama.
El següent pas és emplenar la silueta amb les retallades
que han anat agafant dels diferents elements naturals que
relacionen amb la Pachamama.
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PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

•

Quins elements relaciones amb la Pachamama?

•

Per què nostra Pachamama té la silueta d’una dona?

•

Què podem fer per a cuidar la Pachamama?

•

Quines característiques creus que té la Pachamama?

•

Molts pobles indígenes consideren a la Naturalesa
com una mare que els cuida. Des del seu punt de vista,
els animals, les plantes i les persones són germans i
germanes entre si, que han de protegir-se mútuament.

•

A la Pachamama també cal cuidar-la i protegir-la,
evitant contaminar-la i reduint al màxim la utilització
de materials.

•

Animals, plantes i persones som part d’un mateix
planeta, en el qual s’uneixen les muntanyes, els rius…
com una única família.
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Activitat

18

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

ABYA YALA
Els pobles indígenes d’Amèrica Llatina es refereixen a la seua
terra com Abya Yala. Abya Yala és un continent de contrastos.
Des del desert mexicà a la selva amazònica, des de glaceres
argentines a les idíl·liques platges del Carib. Són incomptables
els diversos pobles, cultures i ètnies que conviuen en els
diferents països llatinoamericans conservant i fent vives les
pròpies tradicions, cosmovisions i maneres d’entendre el món.

•

Acostar la riquesa ambiental d’Amèrica Llatina.

•

Fomentar l’interès per altres cultures diferents a la nostra.

•

Estimular l’exploració de diferents textures d’altres materials.

Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

•
•
•
•
•
•

Làmina blanca DIN-A4
Pintures de colors usats
Cola
Llapis i goma
Tajador
Retoladors fins per a perfilar

45 minuts.

Fem una xicoteta investigació prèvia sobre Amèrica Llatina;
els seus pobles, els seus paisatges, les seues cultures, etc. Cada
participant porta informació que haja recollit per a treballar
en classe.
Sobre la seua làmina dibuixen plasmant tota aquella
informació; pobles, símbols, paisatges… deixant la làmina
repleta de dibuixos a manera collage. Els dibuixos deuen ser
amplis sense deixar espais estrets entre un traç i un altre. Això
es deu a la tècnica que utilitzarem després per a donar-li
color.
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Tallem les pintures i les anem separant per colors. Emplenem
el nostre collage de dibuixos amb les pintures tallades i cola.
Creant així una làmina plena de textura i color sobre Abya
Yala.

PREGUNTES PER

•

Què és el que més t’ha sorprès de la informació que has
buscat?

•

Coneixies abans tots els llocs diferents d’Amèrica Llatina?

•

Quines són les principals característiques d’Amèrica
Llatina? Són conegudes?

•

Coneixes a alguna persona d’Amèrica Llatina en el teu
entorn?

•

Els pobles indígenes llatinoamericans continuen oferintnos lliçons per a les nostres societats, podent observar
com altres formes d’organització, desenvolupament i
relacions són possibles.

•

Moltes vegades ens quedem amb idees generals, sense
aprofundir en la realitat de molts països que amaguen
llocs amb gran riquesa natural.

•

La cura de la naturalesa és un deure de totes les
persones independentment d’on visquen.

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS
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Activitat

19

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

EL CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic produït per la contaminació ens afecta a
tota la població. L’impacte és enorme, amb prediccions de
falta d’aigua potable, grans canvis en les condicions per a el
cultiu i producció d’aliments, un gran augment de la mortalitat
per inundacions, tempestes, sequeres i onades de calor, etc. Per
tant, el canvi climàtic no és només un fenomen ambiental sinó
també la causa de grans conseqüències socials. Els països
més empobrits que estan pitjor preparats per a enfrontar
canvis ràpids, són els que pateixen les pitjors conseqüències.

•
•
•

Xiquets i xiquetes de 8 a 16 anys.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Conèixer el concepte de “Canvi Climàtic” i les seues
conseqüències.
Fomentar una actitud crítica cap a aquesta situació;
analitzant les seues causes i conseqüències.
Desenvolupar una progressiva sensibilitat cap a la forma,
color i espai a través de la tècnica de mosaic.

•
•
•
•

Revistes
Cola
Làmina blanca DIN-A4
Llapis i goma

50 minuts.

En un primer dibuixem en la nostra làmina DIN-A4, un dibuix
que represente el concepte de “canvi climàtic”. Ha de ser un
dibuix simple, sense molts detalls, a causa de la tècnica que
utilitzarem per a donar-li color després.
Sense l’ajuda de les tisores, és a dir, amb la mà, anem retallant
trossos de fulles de revista i agrupant-los per colors; verds,
marrons, blaus, encara que tinguen tonalitats diferents. Aquests
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trossos seran els que utilitzem per a donar-li color al nostre
dibuix del canvi climàtic
Una vegada tinguem suficients papers retallats, els anem
aplicant cola un a un per a emplenar el nostre dibuix amb els
diferents colors.
Al final obtindrem un mosaic de colors i tonalitats que
representen el concepte de “canvi climàtic”

PREGUNTES PER

•

Quins elements del medi has utilitzat per a representar el
teu dibuix?

•

Com es produeix el canvi climàtic?

•

En què ens afecta el canvi climàtic?

•

Com podem lluitar enfront d’ell?

•

És just que els països que menys fan siguen els que més
ho patisquen? Per què?

•

El canvi climàtic és un fenomen produït pel calfament
global, generat per la contaminació ambiental.

•

Encara que els països rics són els més emissors de
gasos contaminants, són els països pobres els que
pateixen les pitjors conseqüències.

•

Els efectes del canvi del clima afecten directament
l’alimentació i la salut, també són la causa de
tempestes, inundacions i altres esdeveniments nocius
per a les persones.

•

A la nostra mà està, des dels xicotets gestos a la
incidència política, fomentar un planeta sa en el qual
tots i totes puguem viure.

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS
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Activitat

20

COLORS DE LA PACHAMAMA

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Els pobles indígenes es refereixen a la Terra com Pachamama,
una mare que cuida de tots els seus fills i filles. La Terra és
altament diversa, especialment en alguns llocs com les selves
amazòniques. Els colors són un exemple d’aqueixa diversitat,
reflectint-se en els ocells, les plantes, els insectes, les flors… La
wiphala és la bandera dels pobles andins, que reflecteix la
diversitat de la naturalesa i els seus colors.

•

Acostar el concepte de Pachamama.

•

Prendre consciència de la bellesa del medi que ens envolta.

•

Identificar els colors primaris, secundaris i terciaris

•

que existeixen en la naturalesa.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Xiquets i xiquetes d’entre 6 y 16 anys.

•
•
•
•
•
•
•
•

Làmines blanques DIN-A4
Regla
Llapis i goma
Pinzells
Pintures acríliques a l’aigua
Paleta o plats de plàstic
Got amb aigua
Drap de tela

50 minuts.

Donem a conèixer els colors primaris, secundaris i terciaris.
QUADRE DE COLORS. Donem a conèixer els colors primaris;
MAGENTA, GROC y BLAU CIAN.
A partir d’ells treballem algunes mescles per a crear els colors
secundaris:
- GROC + MAGENTA = TARONJA
- GROC + BLAU CIAN = VERD
- BLAU CIAN + MAGENTA = VIOLETA
Els colors terciaris es creen a partir de mesclar primaris amb
secundaris.
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Cada participant divideix la làmina DIN-A4 en un munt de
quadrats, rectangles, rombes o la forma geomètrica que ens
vinga de gust, cuidant de no deixar espai entre unes i altres
formes. Ens quedarà una làmina dividida en molts espais a
manera “collage”. Serà el nostre llenç per a pintar els colors
de la Pachamama.
Cada espai de la làmina ha d’anar pintat d’un color diferent,
podent repetir-se com vulgues. Però tota la làmina ha de
portar els colors de la Pachamama (blava dels rius, verd dels
boscos, marró de les muntanyes).

VARIANTS

•
•

•

PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

Per a edats més primerenques la làmina pot donar-se ja
dividida en espais més grans.
Per a grups d’edats més grans; mesclar figures geomètriques
i diferents grandàries, sense deixar espai entre les unes i les
altres. El resultat serà una làmina dividida en un munt de
parts amb grandàries i formes diferents.
També podem animar a elaborar les nostres pròpies
banderes, amb colors i formes de la naturalesa que ens
envolta.

•

Quins colors vas utilitzar?

•

Amb quins elements de la Pachamama relaciones cadascun
dels colors?

•

Creus que són colors tristos o alegres? Per què?

•

Quins elements de la naturalesa estan en major perill?

•

Per què?

•

La naturalesa presenta una gran diversitat, reflectida
en els seus colors.

•

La major part dels colors naturals són vius i plens
d’energia.

•

Els pobles indígenes senten els colors de la naturalesa
com a part de la seua vida, per això els col·loquen
en la seua pròpia bandera.
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Activitat

21

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

UN PAIS RECONSTRUÏT
La diversitat de paisatges, ambients i climes és un element
fonamental per a la vida en la Terra. Gràcies als deserts es
generen els corrents d’aire que provoquen pluges. A partir de
les glaceres es generen corrents d’aigua que fan possible els
càlids mars. Cuidar i respectar la diversitat és crucial per a
mantindre l’equilibri ambiental.

•

Conèixer els elements naturals i climes de diversos països.

•

Prendre consciència de la riquesa que presenten cadascun
dels països, les seues diferències i semblances.

•

Desenvolupar el sentit de la composició i de l’organització.

DESTINATARIS

MATERIALS

DURACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

Xiquets i xiquetes d’entre 10 i 16 anys.

•

Làmina DIN-A4

•

Llapis i goma

•

Tisores

•

Cola

•

Revistes/retalls

55 minuts.

Aquesta activitat requereix d’una investigació prèvia sobre
els climes, elements naturals específics i espècies que abunden
en cadascun dels països que anem a treballar.
L’educador/a tria uns quants països que vulga treballar
i reparteix un a cada alumne/a. En la làmina cadascun/a
haurà de dibuixar la silueta del pais que li ha tocat, investigar
sobre el clima, espècies, i elements naturals específics d’aqueix
pais i recollir imatges retallades de tota aqueixa informació.
Per últim, cada alumne/a construirà un collage amb tots
aquestos elements propis del pais, pegant-los sobre la silueta
d’aquest que ja havia dibuixat prèviament.
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PREGUNTES PER

A LA REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

•

Quines coses noves has aprés sobre algun pais que abans
no conegueres?

•

Què és el que més t’ha sorprès?

•

Són més rics que Espanya quant a recursos naturals?

•

Per què creus que moltes de les persones que viuen al pais
són pobres?

•

El món alberga països i realitats sorprenents, moltes
tristes però la major part alegres i plenes d’esperança.

•

Malgrat les dificultats, en molts països es treballa per
a tirar avant, aconseguint alimentació, educació i
salut per a tots els xiquets i xiquetes.

•

Molts països
seues famílies
internacionals,
gestió pública

•

Les ONG treballen directament a canviar les realitats
d’injustícia per a la construcció d’un món millor per a
tots i totes.

tenen importants riqueses però les
viuen en la pobresa. Les relacions
el comerç injust, l’explotació o la mala
són causes d’aquesta situació.
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MATERIALS

Fitxa 1. Alfabet maia
L’alfabet Maia està compost per glifs. Els glifs són signes o símbols que
formen dibuixos amb els quals es comunicaven a través de l’escriptura.
A continuació teniu l’equivalència fonètica dels glifs maies amb el nostre
alfabet, el qual us servirà d’ajuda per a realitzar l’activitat “Alfabet Maia”
de la Guia de Plàstica.
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Fitxa 2. Pachamama
Fitxa per a l’educador
El poble maputxe, també anomenat gent de la Terra, és un dels pobles originaris d’Amèrica i habita entre els països de l’Argentina i Xile, en una zona
que els maputxe diuen el “Wallmapu” (La Terra Mil·
lenària).
Els maputxe, com altres pobles, porten molts anys
lluitant per la seua terra i pel respecte a la naturalesa. Des de fa un temps han de combatre, resistir i
lluitar contra la desforestació de les selves d’Amèrica, la mineria a cel obert, l’extracció de petroli, la
plantació massiva d’eucaliptus…
La pagesia també es veu molt afectada ja que
se l’obliga a abandonar les seues terres mitjançant la violència usant grups
paramilitars.
Conclusió, es destrueixen els boscos primaris i les formes d’agricultura tradicionals, es destrueix la biodiversitat i els hàbitats dels pobles indígenes i s’expulsa
a la pagesia per a produir carn per a les cadenes de menjar basura.
Com a contraposició, diverses organitzacions com a via llauradora reivindiquen l’agricultura ecològica i la sobirania alimentària que significa que
cada poble té dret a fer les seues pròpies polítiques agràries i alimentàries
d’acord amb objectius de desenvolupament sostenible i seguretat alimentària. El desenvolupament sostenible consisteix a protegir els recursos naturals
per a les generacions presents i futures. I la seguretat alimentària és la disponibilitat d’aliments per a tota la població.
La vida, la preservació del planeta, està amenaçada de mort per plans
comercials i financers que no tenen en compte a la gent. A això ho diuen
capitalisme.
La vida és deixar a la Pachamama en bones condicions per a les generacions futures. La Pachamama és definida a ultrança per Pobles Originaris,
pagesia, dones i altres sectors que es mobilitzen
contra la gran mineria, les petroliferes, les fusteres,
les hidroelèctriques, les plantacions massives, que
destrueixen el medi ambient amb violència.
El futur de la nostra Terra depèn del fet que
acompanyem a aqueixos pobles i establim xarxes
per a parar-los els peus als depredadors que
estan acabant amb el nostre planeta.
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NOTES

NOTES

