CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 2018
Pressupost disponible: 47.000 €
Pressupost executat: 43.862 €

Projectes presentats: 5
Projectes aprovats: 5

Educació per al Desenvolupament 2018

Fitxa resum del projecte

Entitat: Fundació Akwaba
Import de la subvenció: 10.000,00 €

Pressupost total del projecte: 12.568,06 €

Títol del projecte: Com vivim? Convivint: per un a escola i món sostenible amb cultura de pau - 2a fase.
Sector: Educació

Ubicació: Tarragona

Resum: Programa adreçat principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans. L'objectiu és formar una
ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi; capaç d’identificar aquestes
vulneracions, integrant la perspectiva d’EGBDH i que generi propostes de transformació al centre educatiu, en els seus projectes de
convivència, en l’entorn local i el mundial a través d’estratègies compartides per la resolució positiva dels conflictes de la comunitat
educativa i la sostenibilitat global.
Núm. persones a qui s’adreça

Dones: 41

Homes: 35

Número total d’activitats: 8
Web fundacioakwaba.cat

Tipologia de les activitats: Tallers, accions de sensibilització al carrer,
reunions i xerrades.
Bloc campanya comvivim.wordpress.com/

Twitter @ Fundacio_Akwaba

Educació per al Desenvolupament 2018

facebook @ FundacioAkwaba

Fitxa resum del projecte

Entitat: Fundació Vicente Ferrer
Import de la subvenció: 10.000,00 €

Pressupost total del projecte: 14.802,36 €

Títol del projecte: Obrint espais de reflexió crítica amb infants i joves de la ciutat de Tarragona per a construir una ciutadania solidària i
compromesa amb el desenvolupament sostenible
Sector: Educació

Ubicació: Tarragona

Resum: Amb aquest projecte es pretén promoure la reflexió crítica i fomentar el coneixement i la implicació dels nens i nenes i el jovent
per a la mobilització social per tal de millorar la cohesió social i reduir les desigualtats per raó de gènere, origen ètnic i capacitats diferents.
Acostant la realitat d’una altra cultura i fent èmfasi en la diferència cultural es treballen conceptes per al canvi. Es busca provocar la
reflexió sobre les desigualtats, veient quines formes pren a l’Índia, però també visualitzant les discriminacions que es donen a la nostra
societat. Introduint aquests eixos i provocant la reflexió, es pretén que les futures persones adultes tinguin una mentalitat més crítica amb
la realitat que els envolta i incorporin a la seva identitat valors pel canvi social, la igualtat i la solidaritat.
Núm. persones a qui s’adreça

Dones: 2.587

Homes: 1.393

Número total d’activitats: 4
Twitter @fvicenteferrer

Tipologia de les activitats: tallers, xerrada, exposició
Instagram @fvicenteferrer

facebook @fundacionvicenteferrer
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Pressupost disponible: 47.000 €
Pressupost executat: 43.862 €

Projectes presentats: 5
Projectes aprovats: 5

Educació per al Desenvolupament 2018

Fitxa resum del projecte

Entitat: Fundación El Sueño de la Campana
Import de la subvenció: 4.000,00 €

Pressupost total del projecte: 5.006,18 €

Títol del projecte: Descobrim el món a quatre potes, l’educació pel desenvolupament a les escoles.
Sector: Educació

Ubicació: Tarragona

Resum: El projecte va dirigit a infants del Cicle Inicial de l’Educació Primària dels centres escolars de la ciutat de Tarragona. “Es treballa a
l'aula el coneixement, l’empatia, el respecte i la sensibilització cap a les problemàtiques que viuen i pateixen alguns infants d'altres països,
com ara la immigració, la pobresa econòmica, la discriminació de gènere, el treball infantil, els drets bàsics dels infants, els conflictes
bèl·lics, les discapacitats físiques i psíquiques etc. També es pretén afavorir el vincle afectiu i el respecte dels alumnes vers els animals de
companyia i especialment, dels gossos que ajuden a les persones (gossos de teràpia).
Durant l’activitat s’incideix de manera rellevant en la reflexió dels infants i en la seva participació activa, per tal d’estimular els seus
coneixements previs i afavorir la comprensió i l’assoliment dels valors que es treballen, en especial entendre i conviure amb la diversitat en
tots els seus àmbits: diversitat de gènere, cultural, social, econòmica i de capacitats, entre d’altres.
Núm. persones a qui s’adreça

Dones: 250

Homes: 250

Número total d’activitats: 20
Web sueñodelacampana.org

Tipologia de les activitats: taller
Bloc terapia4potes.blogspot.com

Educació per al Desenvolupament 2018

Fitxa resum del projecte

Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
Import de la subvenció: 10.000,00 €

Pressupost total del projecte: 12.500, 00 €

Títol del projecte: Un accés universal i una gestió més justes de l’aigua i l’energia a Tarragona i el Sud Global
Sector: DDHH / M.AMB / POB. E. / ODS

Ubicació: Tarragona

Resum: Enfront l’actual model de gestió de l’aigua i l’energia, profundament injust per a les persones del Sud i Nord Global, així com
agressiu cap als Drets Humans i el medi ambient, el present projecte es marca com a objectiu general sensibilitzar i incidir en la ciutadania
per promoure l'accés universal a l'aigua i l'energia i per una gestió més justa dels béns comuns, que respecti els Drets Humans i el medi
ambient, i com a específic promoure que la ciutadania de Tarragona esdevingui agent de canvi per tal d'assolir un accés universal a l'aigua i
l'energia.
Núm. persones a qui s’adreça
Número total d’activitats: 5
Twitter @ESFCatalunya

Dones: 67.566

Homes: 63.941
Tipologia de les activitats: taller, xerrada, investigació,

facebook @esftarragona Instagram @esfcatalunya Web esf-cat.org/es
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Educació per al Desenvolupament 2018

Fitxa resum del projecte

Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau
Import de la subvenció: 12.329,00 €

Pressupost total del projecte: 9.862,00 €

Títol del projecte: La Dona al Sud: Visions des de l'Agenda 2030 i els ODS
Sector: Educació

Ubicació: Tarragona

Resum: La proposta que presentem pretén contribuir a millorar els coneixements i promoure valors de convivència i solidaritat a la
ciutadania tarragonina sobre la realitat de les dones als països del sud. Per aprofundir en l’aprenentatge i com a part del procés d’educació
per al desenvolupament a la comunitat educativa de Tarragona, es duran a terme vàries activitats que afavoriran l’apropament de les
realitats de les dones que viuen als països del sud, sobretot en base a les desigualtats de gènere que pateixen i es fomentarà els valors de
respecte i d’igualtat.
Núm. persones a qui s’adreça

Dones: 456

Número total d’activitats: 8
Web acpp.com

Homes: 374
Tipologia de les activitats: reunió, exposició, taller

Twitter @ACPP_Cat

facebook @assembleadecooperacioperlapau.catalunya
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