
PROJECTE EDUCATIU DE GÈNERE I INTERCULTURALITAT 
Díptic de la 2a fase: Mobilització social i incidència social i  
política. 

 

 
 

 

 

2a fase: Mobilització social i incidència social i política: 

s'incidirà en l’aplicabilitat de les propostes generades al 

centre educatiu i es fomentaran accions interculturals i 

de gènere en espais públics: transport públic, places, 

biblioteques i espai públic en general. 

- Formacions amb l’alumnat durant el curs 2017-2018. 

- Revisions de programació i formació amb el  

professorat prèvies. 

Contacte: Núria Gómez Camprubí 
Telèfon: 93 440 76 96 
Correu electrònic: educatiu@fundacioakwaba.cat 
Bloc: niuniformesnietiquetesakwaba.wordpress.com 
Web: fundacioakwaba.cat 

 
Organitza: 

Organitza: 

Amb el suport: 

niuniformesnietiquetesakwaba.wordpress.com
https://fundacioakwaba.cat/


 

 

DE QUÈ TRACTA?  
« Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i amb 

equitat de gènere » és una campanya d’educació per la justícia global 

adreçada principalment als infants i joves, professorat i famílies  dels cen-

tres educatius catalans. L'objectiu és formar uns infants i un jovent crític 

amb les actituds racistes i sexistes; capaç d’identificar les discriminacions i 

desigualtats de gènere i d’interculturalitat, i que generi propostes de trans-

formació en el centre educatiu, l’entorn local i el global. 

A través de l’acció es vol: 
 
a) promoure la formació, la investigació, la reflexió i la transformació de 

les relacions de gènere i la interculturalitat en el món globalitzat  
 
b) fomentar la participació intercultural comunitària des dels centres 
 educatius i involucrar-hi famílies, professorat i alumnat  
 
c)  sensibilitzar la ciutadania sobre les relacions desiguals de gènere i 
 interculturalitat a través de l’art 
 
d) compartir experiències amb infants, famílies i professorat d’altres 
 centres educatius de la ciutat.  
 

 

Per assolir aquests objectius es faran formacions participatives i socioafecti-

ves sobre gènere i interculturalitat. Els infants i el jovent reflexionaran i 

transformaran a través de la IAP i l’art en una primera fase el seu entorn 

proper, el centre educatiu, i en una segona fase l’espai públic a través de l’a-

prenentatge i servei. Es pretén fomentar la participació intercultural comu-

nitària des d’una perspectiva de gènere, des dels centres educatius es plan-

tejaran accions al barri, a la ciutat i al món en què s’involucrarà des d’un inici 

les famílies, atenent especialment els criteris de diversitat cultural i gènere. 

 

Les propostes educatives es divideixen en mòduls formatius, que s’a-

daptaran en funció de la disponibilitat dels centres educatius  

i el finançament obtingut. 

 

PROGRAMA FORMATIU DE LA 
SEGONA FASE 
 
 
Curs 2017-2018: Mobilització social i Incidència  
social i política: aplicabilitat de les propostes generades 
 
Mòdul 6. La transformació del centre educatiu al carrer i al món. Sessió a 
l’aula (2h) 
Mòdul 7. Nosaltres som...: identitats múltiples. A l’aula o a les entitats(2h)
Mòdul 8. + interacció + interculturalitat. Identificar col·lectius al barri i natu-
ralitzar les relacions intergènere i interculturals. Al carrer o a l’aula (2-5h)
Mòdul 9. Ni uniformes ni etiquetes al carrer. Acció artística de sensibilització; 
preparació i execució. A l’aula i a l’espai públic. (4h-5h en tres sessions) 
Mòdul 10. Propostes de canvi. Incidència en els mecanismes de participació 
del centre i de la ciutat (per exemple, els consells d’infants i joves o al PAD i 
PAM) i del món (campanyes internacionals).  A l’aula (2h) 
 
Acte de cloenda. Jornada i exposició d’intercanvi i valoració del segon any 
del projecte entre el jovent de diferents barris. Auditori de la ciutat (4h)  

 


